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A. 
A. przed imieniem znaczy Aulas; 

a. u. c. ab urbe condita; a, d.=ante 
diem. Na tabliczkach, których uży¬ 
wali sędziowie do glosowania, a, 
znaczyło absolro, uniewinniam; na 
tabliczkach dawanych obywatelom 
do glosowania na zgromadzeniach, 
a, znaczyło antiquo, zostawiam co 
po dawnemu. Triuumri a. a. a. f. 
f.=auro, argento, aeri. flando. feri- 
undo, Tryumwirowie menniczni. 

A przed spółgłoskami, ab przed sa- 
mogł. i spólgl., abs przed q. i t. 
kładzie się z przyp. szóstym 1) ozna¬ 
cza a) pochodzenie od miejsca, od 
osoby; od, a rege renire, ventns a 
septentrione oriens; ab eodem gra¬ 
du depelli, przy imionach miast 
oznacza oddalenie się od strony ze¬ 
wnętrznej; od, ab urbe proficisci; 
ab Borna redli; ab Epidauro ad- 
Tectus. b) pochodzenie, stronnictwo; 
z, legati ab Ardea; Turnus ab Ari- 
cia; nostri illi a Platone (zwolen¬ 
nicy, stronnicy); unus ab novissimis 
c) ze słowami bierncmi i nicprze- 
enodnemi oznacza przyczynę, po¬ 
wód lub sprawcę jakiego skutku: 
od, przez, ab aliquo amari, coli; 
urbs a Boinulo condita; premi ab 
aliquo; perire a morbo, z choro¬ 
by, ab ira, ? gniewu, dolere albo 
laborare ab aliqua re (cierpieć na 
co); in insidias incidere ab aliquo; 
2) ze słowami znaczącemi oddale¬ 
nie, rozdział, wstrzymanie odstrę- 
czenie: od, remorere, proficisci, de- 
terrere ab aliquo, albo ab aliqua 
re b) uwolnienie, oswobodzenie: od. 

Słownik łac.-polski. 

hberare ab aliquo; wacutu a de- 
feusoribus locus; obronę albo opie¬ 
kę, defendere ab aliquo, albo ab 
aliąua re; magna cura custodiro 
aliquid ab aliquo. c) odległość: od, 
ab aliquo loco esse, positum esse, 
abesse, distare, procul, longo, pr>- 
pe ab aliquo loco; decimo roilia- 
rio ab urbe. d) przy wyobrażeniach 
różnicy; od, differre, dissentire ab 
a!iquo, albo ab aliqua re: non 
(haud) ab re esse,-(do rzeczy na- 
leżćć, nie być od rzeczy), e) przy 
wyobrażeniach porządkn: po, ut sc- 
cundus a Sulla haberetur; 3) od 
czego coś kierunek bierze, z, a sum¬ 
mo jugo collis conspicere aliquid; 
a przeto dla oznaczenia strony, 
z której się coś uważa lub działa, 
Gallia attingit ab Sequanis flumen 
Nhcnum; a latere, z boku, a ter 
go, a fronte, a deztro comu prce- 
lium commisit; b) przy wyobraże¬ 
niach, od których działalność łub 
stan rzeczy lub osoby pochodzi: po, 
id se a Gallicis armis didicisse (po 
broni); firrnus ab equitatn (pod 
względem). Gallia a paludibus m- 
ria (z powodu), c) stan albo zwią¬ 
zek, urząd, czynność, esse, stare, fa- 
cere, agere, sentire ab aliquo, trzy- 
piać się jakiego stronnictwa, łyć 
l czyjćj strony, działać na czyją 
korzvść; serrus a pedibus, sługa; 
ab epistolis, a manu, sekretarz. 4) 
Przy wyobrażeniach czasu: od, 
quam quisque ad partem ab opere 
casu derenit; ab initio, ab anno 
yicesimo, a consulatu, a condisci* 

i 



Abicua 2 A biuro 

pułatu, a puero, a pueris, a parrnlts 
(od dzieciństw*), ab mbe condita. 

Abacus, i, m. stół kuchenny, kre¬ 
dens, tablica rachunkowa. 

Abalien&tio, onis, i. oddalenie, prze- 
daż, ustąpienie komu czego 

Abalieno, 1. oddalić, pozbyć się, 
nieprzyjacielem uczynić. 

Abas, antis, m. król Argos; stąd 
Abantiadea, ae, m. syn i potomek 
Abasa; Abanteu* i Abantius, a, 
um. należący do Abasa. 

Abairus, i, m. prapradziad. 
Abdóra, ae, i. i Abdera, orum, n. 
miasto w Tracyi; stąd Abderita, 
albo Abderłtes, ae, m. mieszka¬ 
niec Abdery 

Abdicatio, ónis, i. zrzeczenie się, 
ustąpienie z urzędu. 

Abdico, 1 zrzec się. dictaturam, 
albo se dictatura, złożyć urząd 
dyktatora. 

Abdico, dixi, dictum, 3. odmówić, 
zganić, zabronić; (wyrazem wieszcz¬ 
ków) sprzeciwić się, aves abdicunt, 
wieszczba się sprzeciwia. 

Abdite, przysł. skrycie. 
Abdo, didi, dltum, 3. oddalić; co- 
pias ab eo loco (cofnąć); sc in li- 
teras, albo literls, oddać się nau¬ 
kom; se in silram, skryć się do lasn. 

Abdómen, inls, ». brzuch; żarłok. 
Abduco, duzi, ductum, 3. wypro¬ 
wadzać, de foro, ex urbe aliquem; 
odprowadzać, aliquem ad aliqucm; 
odstręczyć, odmówić, legiones ab 
aliquo, a fide aliquem; usunąć, ca- 
put ab idu; poniżyć, artem ad 
mcrcedem. 

Abella, ae, i. miasto w Kampanii; 
stąd Abellani, orum, m. Abcl- 
lanczycy. 

Abeo, ii (rzadko lwi), ituzn, 4. od¬ 
chodzić, oddalać się, ex conspectu, 
comitio, domum, ad legionem, 
sub jugum; ab admimstratione rei- 
publicae; zginąć. evita; przemijać. 

upływać, abiit hora, tempus; prze 
mieniąc się, in vilios abeunt Testes 

Aberro, 1. zbłądzić, zboczyć, a 
proposito; ad alia, aberrare a mi- 
seria, zapomnieć na chwilę o nie¬ 
szczęściu : stąd aberratio a dolore, 
zapomnienie o cierpieniu. 

Abesse, patrz absum. 
Abfóre=abfutnrum esse; abforem, 
= abessem, patrz absum. 

Abhinc, przysł odtąd, a. annis albo 
annos sex, od sześciu lat. 

Abhorreo, horrui, 2. brzydzić się, 
stronić, mice wstręt; a scribenJo; 
vitiis; różnić się, quorum mores 
abhorrent a snis. 

Abies, etit i. jodła; stąd abiegnus, 
a, um, jodłowy, hastile. 

Abigo. egi, actum, 3. odganiać, od¬ 
syłać, mnscas; curas abigere, trosk 
się pozbyć; uprowadzić, ukraść, 
pccus. 

A bita o, us, m odejście, oddalenie 
się, zniknienie, pćstis; wyjście, om- 
nemque abjtum custode coronant. 

Abjecte, przysł. podle, wzgardliwie 
Abjectio, ónis, ż. odrzucenie, upa¬ 
dek, trwóż] iivość, animi. 

Abjectus, a, um, odrzucony, nie¬ 
dbale wykonany, senarii; wzgar¬ 
dliwy, nikczemny, rozpaczliwy, ani- 
mns, upadły, pokonany, abjecto 
Bruto. 

Abjicio, jSol, jectum, 3 odrzucić, 
szucić, arma; aliqnem, se ad pe- 
des alicujus; zaniedbać, agros; za¬ 
niechać, consilium gerendi bel li; 
poniżyć, osłabić, senatus automa¬ 
tem, stracić odwagę, serce, upaść 
na duchu, animum. 

Abjudioo, 1. odsądzić, odrzucić, ali- 
quid, ab aliquo; wyrzec się, sibi 
aliquid. 

Abjungo, junzi, junctum, 3. wy¬ 
przęgać, oddalać, aliquem. 

Abjuro, 1. odprzysięgać się, zapie¬ 
rać się, pecuniam. 



Ablatus 3 Absólute 

Ablatus, a, urn, imiesl. od aufero. 
Ablegatio, ónis, i. oddalenie, usu¬ 

nięcie, odprawienie. 
Ablego, 1. wystać, odprawie, odda¬ 

lić, honestos hoinines. 
Abligurio, 4. pożerać, przemamo- 

wać, strwonić, patriinonia. 
Ablóco, 1. najmować, doinum. 
Abludo, si, sum, 3. nie zgadzać 

się, tyć niepodobnym. 
Abluo, lui, lutum, 3. obmywać, 

oczyścić, squalorem sibi, usunąć. 
Abnego, 1 niepozwalać, odmawiać, 

zaprzeczać, alicui aliquid. 
Abnepos, otis, m praprawnuk; ab- 

neptis, is, ż. praprawnuczka. 
Abnocto, 1 nie nocować w domu. 
Abnormls, e, nieforemny, nienale- 
żący do źadnćj sekty. 

Abnuo, nui, nuiturn, nutum, 3. od- 
kiwnąć, skinieniem zaprzeczyć, od¬ 
mówić, colloquium, certamen; lo- 
cus abnuit, miejsce nie sprzyia; 
stąd abnuto, 1. często odmawiać, 

Abóleo, evi, ui, itum, 2. znieść, 
zniszczyć, monumenta; zatrzćć, de- 
decus; odebrać, magistratum alicui; 
unieważnić, testamentum. 

Abólesco, evi, 3. zniknąć, zgasnąć. 
Abólitio, ónis, i. zniesienie, legis. 
Abolla, ae, i. płaszcz. 
Abó minor, 1. brzydzić się, aborni- 

nandus, obrzydły. [kańcy. 
Abórigines, um,m. pierwotni miesz- 
Abórior, 4. odchodzić, zginąć. 
Abrado, rasi, rasnm, 3. skrobać , 

golić, barbam; — przenoś. aliquid 
ab aliquo, wyłudzić co na kim, 

Abripio, ripui, reptum, 3. wydzie¬ 
rać, porywać, Ti fluminis, tempe- 
state abnpi. 

Abrógo, 1. znosić, za nieważne uznać, 
legem, odbierać, magistratum ali¬ 
cui; uwłaczać, zaprzeczać, nie da¬ 
wać wiary, fidem; stąd abrogńtio, 
ónis, i. zniesienie, legis. 

Abrumpo, rupi, rupium, 3. odry¬ 

wać, odłączać, ramos; equites ab 
eiercitu; niespodzianie coś przery 
wać, kończyć, iter, sermonem, vi- 
tam, dissiinulationem. 

Abrupte, przysl. nagle, raptem. 
Abruptio, ónis, i oderwanie, ze¬ 

rwanie, gwałtowny rozdział. 
Abruptus, a, um, stromy, przepa¬ 

ścisty, loeus; rzeczow. abruptum, 
i, n. przepaść. 

Abs, patrz a, ab. 
Absoedo, cessi, cessum, 3. ustąpić, 

a curia, e foro; ustawać, quantum 
ira abscedet; zaniechać, abscedere 
incepto. 

Abscessio, ónis, i. i abeoesaua, ns, 
m. odjazd, oddalenie. 

Abscido, eldi, cisum, 3. odcinać, 
truncos, fnnes, caput; odjąć, spem. 

Abscindo, scidi, scissum, 3. odci¬ 
nać; plantas; wyrywać, eomas; roz¬ 
dzielać, ezercitum in duas partes; 
pozbawić, zniweczyć, dnlcesreditus. 

Abscissio, ónis, ż. przerywanie. 
Abscissus, a, um, urwisty, saxum. 
Abscondite, przysl. potajemnie, 
skrycie, subtelnie, ciemno. 

Absconditus, a, um, skryty, imń- 
diae, ciemny. 

Abscondo, oondidi, oonditum, 3. 
ukryć, schować, gladium; juTcnes 
in dorno; se cavis; ahscondi, ukryć 
się, zachodzić (mćmąc o gwiazdach); 
tracić z oczu, locum; zasłonić, za¬ 
kryć, coelum. 

Absens, tis, patrz absum. 
Absentia, ae, ż. nieobecność. 

i imilis, e, niepodobny. 
Absinthium, ii, n. piołun. 
Absis, albo apsis, idis, i. sklepienie. 
Absisto, stiti, stitum, 3. odstąpić, 

oddalić się, a signis; odskakiwać, 
scintillae ab ore absistunt; zanie¬ 
chać, zrzec się, ohsidione, spe; ab- 
siste timere, nie bój się. 

Absólute, pnysł. doskonało, zu¬ 
pełnie. 



Ab sólutio 4 

Absolutio, óuls, 2 uwolnienie, ali- 
cujus (od czego); doskonałość, wy¬ 
kończenie. 

Abflólutorius, a, um, uniewinnia¬ 
jący, służący do uwolnienia. 

Abaótutua, a, um, uwolniony; doko¬ 
nany, doskonały, vita, liter, phi loso- 
phns; bezwarunkowy, necessitudo. 

Ab*olvo, solwi, solutum, 3. uwol¬ 
nić, se ab aliquo, judicio; capitis, 
suspicione; ukończyć, opera, dialo- 
gos; —paucis aliąnid, albo de ali- 
qua re, w krótkości przedstawić 

Absónus, a, urn , nieprzyjemnie 
brzmiący vox; niezgodny, nieod¬ 
powiedni, ab alńjiia re, albo ali- 
cni rei. 

Abaorbeo, sorbui (sorpsi), sorptum, 
2. pożerać, połykać, placentas; po¬ 
chłaniać, absorbet humorem sicci- 
tas- — przenoś, unosić, absorbuit 
aestus glonae. 

Absp-, patrz Asp- 
Absgue, pnyim. rzą. 6. przyp bez, 
absqui sole; oprócz, absque pau¬ 
cis syllabis. 

Abstemius, a, um, trzeźwy, na 
czczo będący. [stineo. 

Abatentug, a, um, imtesl. od ab- 
Abstergeo, tersi, tersum, 2. i ab- 
stergo, 3. ocierać, lacrimas; przenoś 
rozproszyć, oddalić, koić, dolorem. 

Absterreo, terrui, territum, 2. od¬ 
straszać, hostes, neminem a con- 
gressu. [stergeo. 

Abstersus, a, um, imiesl. od ab- 
Abatanena, tis, powściągliwy, skro¬ 
mny [umiarkowanie. 

Abdtlnenter, przyst. powściągliwie, 
Abstinentia, ae, z. powściągliwość, 

wstrzemięźliwość, prawość. 
Abstmeo, tinni, tentum, 2. wstrzy¬ 

mywać, manus ab alienis, w znacz, 
nijak, wstrzymywać się, ci bo, proe- 
iio; — abst. publico, nie pokazy¬ 
wać się publicznie. 

Absto, 1 stać z daleka. 

A bundantt a 

Abstraho, traii, tractum, 3. odcią¬ 
gać, odwodzić, jumenta, liberos al- 
aliquo; ei oculis hominum; ex 
coinpleiu matris aliąuem; ciągnąć, 
gwałtem prowadzić, in serwitutem, 
ad supplicium aliąuem;—przenoś, 
a bono in pravum. 

Abstrudo, trusi, trusum, 3. głębo¬ 
ko ukryć, pecuniam in loco, albo 
in locum; se; rcritatem 

Abstrusus, a, um, ukryty, insidiae; 
—przenoś, stłumiony, dolor; ciem¬ 
ny, trudny, disputatio. 

Absum, fui, esse, być nieobecnym, 
dalekim, ab urbe, ex urbe, dumo 
et foro; absens, nieobecny, me ab- 
seutc, w rnojćj nieobecności; alicui 
abessc, albo ab aliquo, nic być 
komu pomocnym; aberat illi dili- 
gcntia, brakowało mu pilności; ni¬ 
hil abest, quin siin imsemnuis.nic 
nie brakuje, abym był najbiedniej¬ 
szym tantum abest, tak jest rzecz 
daleka; po tein wyrażeniu kładzie 
się dwa razy ut: tantum abfuit, ut 
perturbarentur, ut potiuś fecerint; 
być niestosownym, musicam abesse 
a principis persona, 

Absumo, sumpsi, sumptum, 3. trwo¬ 
nić, pecuniam, teinpus; absumi, 
niszczeć, gnić, umierać, morbo, 
famę, ferro 

Absurde, przy ii. meharmonijnie, 
canere; — przenoś, niedorzecznie, 
respondere. 

AbsurdUB, a, um, rażący uszy, voit 
—przenoś, niedorzeczny, niezdatny 
ratio, homo. 

Abundans, tis, obfitujący, pełny, 
bogaty w co, rerum copia; inge- 
nio, omnium rerum 

Abundanter, przysl. bogato, hojnie 
eoenam praebere; — przenoś, do¬ 
wodnie, dokładnie, obficie, dicere. 

Abundantia, ae, i. obfitość, pełność, 
aąuarum; rerum omnium; — prze¬ 
noś. ingenii. 



Abundatio 5 Aceido 

Ahrmdfitio, ónis, i. wezbranie wód. 
Abnnde, przysł. obficie, dostatecz¬ 
nie, a. est mihi, a. habeo, abnnde 
dictom esse, a. laudari et vitupe- 
rari; a. facundus, a. gratus; a. cr- 
bi, a. fraudis. 

Abundo, 1. wylewać z brzegów, ob¬ 
fitować, aqua abundat, pecunia ab- 
ondat, copia frumcnti, copiarum 
omni genere; doctrina et ingenio, 
honoribus. 

Abundus, a, nm, obfity, pełen 
Abuaió, ónia, ż. nadużycie wyrazów. 
Abuslve, przysł. z nadużyciem. 
Abuous, us, m. nadużycie, 
Abutor, usus, 3. nadużywać, divi- 

tiis, otio; śauguine militum, liber- 
tate, legibus. 

Abydns, i, i. miasto w Malej Azyi 
przy Hellesponcie; stąd Abydenus, 
a, u m, Abydeński; Abydeni, orum, 
m. Abydeńczycy. 

Ao, spójnik i, jak. 
Academia, ae, i. miejsce niedaleko 
Aten, gdzie Platon uczył. Tak na¬ 
zwał Cyceron miejsce w swojej po¬ 
siadłości wiejskiej. — Stąd Acade- 
micus, a, um, ąusestio, philosophus. 

Ac&lanthis, i aeanthis, idos, i. 
szczygieł; ostatni wyraz znaczy 
także gatunek ziela. 

Acanthus, i, m. ostrokrzew; stąd 
aoanthinus, a, um, do ostrokrze- 
wa należący. 

AeanthuE, i, i. miasto w Chalcydyce. 
Acarnan, anis, m Akarnańczyk, 

mieszkaniec Akamanii, krainy mię¬ 
dzy Epircm i Etolią, stąd Acar- 
oarnus, a, um, akarnański. 

Acoanto, 1. przyśpiewywać. 
Accedo, accessi, accessuin, 3. przy¬ 
stępować, przybliżać się, ad ali- 
quem, ad urbern; in aedes, Ari- 
minum; propiustumulum; adami- 
citiam; dosięgnąć, dostąpić, fama 
ad nos accedit; mieć ndział, ad 
pcriculum a.; przybywać, huc ac¬ 

cedit, a albo quod; ad hanc cor- 
poris firmitatem plura animi bona 
accesserant; imperio R. Asia ao- 
cessit; wzrastać, wzmagać się, fe- 
bres accessisse, accedit animus. 

Accelero, przyspieszać, iter; stąd. 
acceleratlo, ónis, i. przyspieszenie; 
pośpieszać, si accelerare volent; ad 
id, quod natura cogeret. 

Acoendo, cendi, censum, 3. zapalać; 
lamina, acerros; focurn; luna r»- 
diis solis accensa (oświecony); — 
pobudzać, ad pugnam, aliquem in 
aliquem, contra aliqnem, adrersus 
aliquem, accensns ira; vis venti 
accensa est. 

Accenseo, 2. łączyć, przydawać. 
Accensus, a, um, imiesł. od accendo. 
Aceemma, i, m. sługa urzędowy; 

w licz. mnog. accensi, rodzaj żoł¬ 
nierzy lekko uzbrojonych. 

Accentus, us, m. podniesienie gło¬ 
su, akcent. 

Acceptio, nis, f. branie, przyjęcie. 
Accepto, f. przyjmować. fuiiły. 
Acceptua, a, um, wzięty, przyjęty, 
Acceree ivi, itum, 3. przyzywać, 

przywoływać, pozywać; częściój 
używa się arcesso. 

Accessto, nis, ż. przybywanie, suis 
accessionibus; pomnożenie, pauco- 
rnm annorum, dignitatis; acces- 
siones facere in re, pomnażać ko¬ 
rzyści. 

Acceesus, a. um, zbliżony, dostępny 
Accessus, us. m. zbliżenie, ad nr- 

bem; aestuum; loci; accessum dare, 
dać przystęp; maritimus, ze stro¬ 
ny morza. [rżenie, przypadek. 

Accidens, tis. n. okoliczność, zda- 
Accido, cidt, 3. upadać, tela gra- 
vius accidunt; ad pedes alicujus, 
albo genibus; dochodzie, ad aureg, 
aiho auribus, ad oculos aiumum- 
que; zdarzać się, przytrafiać się, 
accidit illa calainitas, si quid gra- 
Tius ei a Caesarc accidisset, gdyby 



A c oi do 6 Accubo 

Cezar surowiej z nim postąpi); si 
quid accidat alicni, jeżeliby kogo 
coś spotkać miało. — Nieosob. ac- 
cidit, trafia się, zdarza się. 

Acoido, eldi, ciauin, 3. ucinać, ar- 
bores; niszczyć, rujnować, osłabiać, 
res kostium, copias; opos accisao; 
lobur accisum. 

Acoingo, cinxi, cinctum, 3. przy- 
pas&c, lateri ensem; gladiis accin- 
oti; uzbrajać si|, opatrywać się 
w co, accingi faabus; brać się do 
czego, accingere de praedae, ad 
consulatum. 

Aooto, oiwl (cii), tiltam, 4. przyzy¬ 
wać, przywoływać, aliqucm; clas- 
sem ex Graecia; aliquem Etruria; 
ad regnandum Bomam Curibus ali- 
quem; in regnum aliq«em;—prze¬ 
noś. accire roluptatem, zgotować 
rozkosz; accire mottom, śmierć so¬ 
bie zadać. 

Acciplo, oćpi, eiptum, 3. brać, 
przyjmować, pecuniaia, arma, con- 
ditionem pacis; przyjąć w rachunki, 
wpisać do księgi rachunkowćj, ac- 
ceptum referre; ugościć, regentcon- 
virio. bene, małe aliquem; przyjąć 
do związku, ia amicitiam, iu li¬ 
dem; przyjąć do siebie, na swoje 
łono, Bomanos acceperunt tumuli; 
otrzymać, ab aliquo millia pondo 
aigeuti; auzilia ab aliquo contra 
aliquem; prorinciam, consulatum, 
honorem; doznać, roluptatem cx 
epistoła; dolorem cx aliqua re; in- 
jnriam ab aliquo; eladem; spo- 
etrzedz, poznać, sensu, auribus, ocu- 
Us aedpere, często samo aedpere; 
usłyszćć, fama ałiquid, ut de Her- 
cule accepimus; pojąć, zrozumieć, 
nauczyć się, elemeuta prima lite- 
rarum; discipliuam ab aliquo; 
wytłómaczyć sobie na dobrą tub 
złą stronę, in bonam Teł mai aut 
partem aedpere. 

Aooiplter, tris, m. jastrząb. 

Aeclsub i aeoitus, a, urn, patrz ac- 
eido i accio. 

Accltus, us, m. przyzywanie, uży¬ 
wa się tylko w przyp. 6 

Aoolamatio, finta, ś. krzyk radosny, 
przyjazny albo nieprzyjazny. 

Acolamo, 1. krzyk wydawać po¬ 
chwalając lub niepoch walając. 

Aool&ro, 1. objawić. 
Aoclinia, e, nachylony, skłonny. 
Aoelino, 1. nachylać, skłaniać się 

do czego, sprzyjać. 
AoellwiG, e, i aoclirue, a, om, po¬ 
chód zisty, spadzisty, pochyły 

Aoollwitas, Łtis, ż. spadzistość, 
ukośne położenie czego ku dołowi. 

Aooóla, ae, m. sąsiad, 
Aooólo, colui, 3. być przyległym, 

blisko mieszkać; ace. mm, Bhcnuin. 
Accommódite, jynytl. stosownie, 

zgodnie. 
Aooommdditlo, finta, i. stosowność, 
zastosowanie,ad aliquid,względność. 

Acoommód&tua, a, urn, stosowny, 
zgodny, zastosowany, ad aliquid, 
albo alicni rei. 

Aooommódo, 1. przystosować, co- 
ronam sibi ad caput; przypasać, en¬ 
sem lateri; — przenoś, umiarkować, 
sumptas ad mercedem; zastosować, 
orationem auribus auditorum: sto¬ 
sować się do kogo, starać się przy¬ 
podobać, se accommodare alicui; 
poświęcić się, se humanitati ac¬ 
commodare. sowny, fraudi. 

Aocommódus, a, um, właściwy, sło- 
Aocrśdo, didi, 3. dowierzać. 
Aoereeoo, crevi, cretum, 3. przy¬ 

rastać, alicui rei; wzrastać, przy¬ 
bywać, wzmagać się, accrescit f lu¬ 
men, dolor. Mes. 

Aoerfitio, finta, i. przybywanie, 
przyrastanie. 

Aeeubitlo, finta, r, leżenie u stołu. 
Aooubo, c fibul, oubitum, i. leżeć 
obok, in conróiis alicni, apud 
aliquem. 
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Aocumbo, oubui, cubitum, 3 kłaść 
się przy stole, siadać do stołu, epu- 
lis albo in epulo. 

Accumul&te, przyst. hojnie, obficie. 
Aooumulo, i. gromadzić, pecuniam; 
aliąuem donis, obdarzać, stąd ae- 
cumulator, órU, który gromadzi, 
opum. 

Acofiróte, pnysl. starannie, dokła¬ 
dnie, aedificare; scribere de ali- 
qua re; avaritiam alicujus accusare. 

Aoouratio, ónie, i. dokładność, tro¬ 
skliwość. 

Accur&tus, a, um, pilny, dokładny. 
Acouro, 1. przypilnować, dołożyć 
starania. 

Accurro, curri (cucurri), cursum, 
przybiegać, Romam; ad aliąuem; 
ad albo in locum. 

Aocuraus, Us, m. przybieganie. 
AoclU&bilis, e, nagany godny. 
Aoods&tio, dnia, i. obwinienie, 
skarga. 

Acous&tor, óris, m, oskarżyciel. 
Accusatdrie, pnysl. oskarżając, nie¬ 
życzliwie. [służący. 

Aocusatórlus, a, um, oskarżycielom 
Aooiiaatrix, icis, i. oskarżycielka. 
AcoGao, 1. winować, oskarżać, ali¬ 
ąuem crimine; proditionis; capitis; 
de reneficiis; avaritiam alicujus; 
accusatus est, ąuod. 

Ace, es, i. miasto w Galilei. 
Acer, oris, n. klon. 
Acer, acris, acre, kończaty, ostry, 

ferrum; bystry, przenikliwy, sen- 
sus fidendi, acies ingenii; mocno 
brzmiący, tibia; silny, tempestas, 
impetus; tęgi,hiems; gorący, sol; 
dotkliwy, dolor; srogi, animadfer- 
8or,8upplicium;nieubIagany,inimi- 
cus; zajadły, srogi, dziki, leo.canis. 

Acerbe, pnysl. cierpko, ostro, sro¬ 
go. surowo, dicere, facere, rictoria 
uti; niecierpliwie, niechętnie, ali- 
quid ferre. 

Aoerbitas, itia, i. cierpkość (owo¬ 

ców) ; srogość, surowość, poenarum, 
morum- sine a)iqua ace.; przykrość, 
smutne położenie, temporum, ho- 
minis, omnes ace, perferre. 

Acerbo, 1. goryczą zaprawić, po¬ 
gorszyć. 

Aoerbua, a, um, cierpki, ufa; za- 
wczesny, funus; niedojrzały, res; 
przerażający, vox; surowy, ostry, 
hostis, fultns, convicium, impe¬ 
rium; bolesny, smutny, memoria, 
poena, mors. 

Aoemui, a, um, klonowy 
Acerra, ae, i. kadzielnica. 
Aeerrae, Aruzn, i. miasto w Kam¬ 
panii; Acerrani, oru/n, m. miesz¬ 
kańcy Acerry. 

Acerwatim, przysl. gromadnie; ace. 
dicere, krótko mówić. 

Acerro, 1. kupić, gromadzić; leges 
ac. pomnażać prawa. 

Acenrus, i, m. stós, gromada, fru- 
menti; mnóstwo, facinorum. 

Aceaco, acui, 3. kwaśnićć. 
Acesmea, ,ae, m. rzeka w Indyi. 
Aceata, ae, i. miasto w Sycylii. 
Acótabulum, i, i. naczynie w kształ¬ 

cie kubka; gatunek miary. 
AcStum, i, n. ocet; — przenośnie: 
uszczypliwy dowcip. 

Achtsi, órum, m. naród Achai, 
w ogóle Grecy. Aąh&ia, ae, i. krai¬ 
na na północ Peloponezu; od r 
146 przed Chr. w ogólności Grc- 
cya; Aoh&ias, adis, i. niewiasta 
Achai; Aćhaicua albo Ach&iua, 
a, um, Achajski albo Grecki; Aćh*- 
ls, idis al bo idoa, t. niewiasta Achai, 
albo Grecya; Achiri, órum, m. 
Grecy w czasach Homera; Acht- 
um, a, um, Grecki. 

Aotieemeneg, is, m. naczelnik rodu 
królów Perskich; AohesmÓnid®, 
órum, m. potomkowie Achemenesa; 
Achnmćniua, a, um, Achemeński, 
Perski. 

Acham®, arom, i. miasteczko w At- 
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tyce, stąd Acharaanus, a, um, 
Acharnanski. 

Achelóuu, i, m. rzeka między Eto- 
lią i Akamanią; Achelóias, adis 
i Acholois, idu, córka Achelousa; 
w liczb, mn Syreny ; Acheloius, 
a. um, Achelojski. 

Acheron, ontis, m. 1) rzeka w Epi- 
rze; 2) rzeka w kramie podziemnej 
i sama kraina; 3) rzeka w Italii. 

Achilla, ae, i. patrz Acholla; Achii- 
litani, órum, Achiłlitańczycy. 

Achilles, is, m. bohater Grecki w cza¬ 
sie wojny Trojańskiej; Achilleis, 
idis, i. poemat, Achilleida; Achil- 
leua, a. um, Achillesowy; Achii- 
lidea, ae, m. potomek Achillesa. 

Achirri i Aclnvus, patrz Achaei. 
Aeholla, ae, i. miasto w Byzacy- 

um w Afryce. [rakuz 
Achradina, ae, i. część miasta Sy- 
Acidalia, ae, i. nazwisko Wenery 

nadane od źródła w Beocyi. 
Acidus, a, um, kwaśny;—przenoś, 
uszczypliwy, przykry. 

Acies, Si, i. ostrze, sccuris, hastae; 
—przenoś, źrenica, oko, acies falli- 
tur, a. incolumis; bystrość, anirni, 
szyk bojowy, prima, secunda, ter- 
tia; aciem dirigere, instruerc, con- 
stituere; bitwa, in aciem producere 
pedites, educere exercitum, acie 
albo ex acie decedere. Mówi się 
także o walce w wymowie, prodire 
in aciem. 

Aollius, a, um, nazwisko Rzymskie¬ 
go rodu (gens): M’ Acilius Gla- 
hrio; stąd lex Acilia; Acilianus, 
a, um, Acyliański. 

Acinaconos, m. krótka perska szabla. 
Aeinus, i, m. i acinurn, i, n. jago¬ 

da, winne grono; stąd aoinarius, 
a, um, do winogron należący. 

Acipenser, eris, i acipeneis, is, m. 
jesiotr. 

Acts, idis, m. rzeka w Sycylii i na¬ 
zwisko pasterza. 

Aolis, idis, i. mały pocisk. 
Acmonia, ae, i. miasto we Frygit, 
stąd Acmonensis, e, Akmonsński, 
i Acmonenses, Akmonenczycy. 

Acónitum, i, n. tojad; trucizna. 
Acor, óris, m. kwas. 
Acąuiesco, quievi, quietum„ 3. od¬ 

poczywać, lassitudine; in lecto; sub 
pellibus; sc mno, gravi sopore (spać); 
anno acquievit septuagesimo (usnął, 
umarł) aures acąuiescunt aliąua 
in re;—przenoś, uspokoić się przy 
czóm, uspokojenie w czćin znaleźć, 
ucieszyć się, być wesołym, in unico 
filio; Clodii morte; przystać, zgo¬ 
dzić się na co, alicui. 

Acqulro, quisiTi, quisitum, 3. na¬ 
być, dostać; ad vitae fructum ali- 
quid; divitias; praedam; ad fidem 
(kredyt powiększyć); zjednać sobie, 
dignitatem 

Acraeus, a um, na wyniosłoś® 
mieszkający, mający świątynię. 

Acragas, antis, m. Agrygent, mia¬ 
sto i góra w Sycylii. 

Acratóphorum, i, n. naczynie do- 
wina meinięszanego. 

Acnoulus, a, um, cierpki, drażliwy. 
Acriraonta, ae, cierpkość, ostrość, 

—przenoś, otwartość, żywość, sprę¬ 
żystość. 

Acrlsius, ii, m. król w Argos, oj¬ 
ciec Danai, dziad Perseusza; stąd 
Aorisióniades, ae, m. potomek 
Akryzyusza. 

Aoriter, jmysl. dotkliwie, caedere 
virgis; — przenoś, bystro, ridere 
vitia; śmiało, mężnie, żywo, hostes 
instare, pugnare, iuire prrelium; 
acnus furit marę, bellua; bar¬ 
dzo, occupatum esse; cupere, ex- 
spectare. 

Acritudo, mis, i. cierpkość, ostrość, 
—przenoś, żywość, duch mężny. 

Acroama, atis, n. wszystko, czego 
się chętnie słucha, co się każe 
grać lub czytać; rodzaj nicwolni- 
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lia, który bawi pana i towarzystwo 
muzyką, czytaniem lub żartami. 

Acroaais, is, i. miejsce do słucha¬ 
nia; uczone towarzystwo. [rze. 

Acróoeraunia, orum, n. góry wEpi- 
Acróodrinthus, i, i. twierdza Ko- 

ryncka. 
Acta, ae, i. brzeg morski. 
Acta, orum, n. dzieje, czyny, sprawy, 

działania w senacie, albo na zgroma¬ 
dzeniach ludu; księgi publiczne. 

Acte, es, i. pobrzeże, dawne imię 
Attyki; stąd Actaeus, a, um, na¬ 
leżący do brzegu Attyckiego; Ac- 
taei, orum, Ateńczycy; Aotiaa, adis, 
i. Atcnka. 

Aotio, ónts, i. działanie, czynność, 
corporis; zajmowanie-się czern. za¬ 
łatwianie, rei; działanie publiczne, 
obrada, projekt, wniosek, actiones 
magistratus; przebiegi, zamieszki, 
rozterki, seditiosae, albo samo act.; 
Cicer ins actiones (działalność 
urzędowa); causae (prowadzenie 
procesu); skarga, proces, cirilis; 
forma sądowa; mowa oskarża¬ 
jąca, Verrinae; mićć sprawę, 
actionem babere; termin sądowy, 
ac prima, altera; akcya krasomów¬ 
cy albo aktora, poruszenie, gest, 
postawa, mina. 

Aotito, 1. często działać, stawać 
w sprawach, causas; występować 
w teatrze, tragoedias. 

Aotium, ii, m. przylądek i miasto 
w Akarnanii, ze świątynią Apol- 
lina; stąd Acti&cus, a, um, Ak- 
cyjski, przy Akcyurn; Actius, a, 
um, należący do Akcyurn. 

Aotlwus, a, um, czynny. 
Aetor, oris, m. poganiacz, pecoris; 

sprawca, działacz, rerum; in pro- 
■curationereipublicae; zawiadowca, 
rządca, mówca publiczny, obrońca 
sądowy, strona powodowa; aktor 
w teatrze, personae aetor. 

Aetor, orla, m. ojciec Menecyusza, 

dziad Patrokla, skąd przydane im 
nazwisko Aotórides. 

Actuariua, a, um, lekki, pTędki, narls. 
Actuurius, ii, m. pisarz. 
Actuóse, przysl. czynnie, rześko, 

obrotnie. 
Aotuósus, a, um, czynny, ożywiony. 
Actus, a, um, imiesl. patrz ago. 
Actus, us, m. pędzenie (bydła); pra¬ 

wo przepędzania dokąd bydła; dzia¬ 
łanie, szczególniej publiczne, urzę¬ 
dowe, rerum; forensis, dzialanio 
sądowe, wymiar sprawiedliwości; 
akcya mówcy, albo aktora; akt sztuki 
teatralnej; wiek ludzki,actus aetatis. 

Actutum, przysl. wnet, natychmiast. 
Aouleatus, a, um, ostry, kolący, 
uszczypliwy, wykrętny. 

Aouleus, i, «. żądło, ostrość, apis, 
spinaruin, sagittae; — przenoś, bo¬ 
dziec, ad animos stiinulandos; cierp- 
kość, przykrość, orationis, seyeri- 
tatis, sollicitudinis. 

Acumen, inis, n. ostrze, kończatość, 
rostri, hastae; — przenoś, bystrość 
umysłu, dowcip, acumen ingenii, 
genus acuminis. 

Acuo, aeui, aeutum, 3. ostrzyć, 
palos, gladios, dentes; syllabam 
(oznaczyć głoskę znamieniem pra¬ 
wem);— pTzenoś. ćwiczyć, doskona¬ 
lić, mentem, linguam; podżegać, 
pobudzać, ad crudelitatem, furo- 
res, ignayiam; wzniecać, iras ho- 
sti; zachęcać do nauk, studia 

Acus, orla, n. plewa. 
Aous, us,»i.igla; acu tetigisti,zgadłeś. 
Acute, przysl. ostro, bystro, cer- 
nere; głośno, sonare;—przenoś, sub¬ 
telnie, dowcipnie, cogitare. 

Aeutulua, a, um, subtelny, sztuczny. 
Acutus, a, um, ostry, kończaty, su- 

des, ensis, telum;—przenoś, mocno 
na zmysły działający, unguentum, 
cibus; sol (palące); gelu (tęgi); so- 
nus (wysoki); febris, morbus, 
gwałtowny, silny; dowcipny, prze- 
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myślny, obfity w pomysły, homi- 
sm, In gema; ad fraudem. 

Ad, pnym. rządz, 4. przyp. do: ad 
nostram actatem; summam senec- 
tutem; satietatem; omnes ad nnum; 
ku: Tergit ad septentrionem; ten- 
dere manus ad coelum; ad vespe- 
rum; około: ad ducentos, ad duo 
millia; na: ad dlem dictam; ad 
tempus renire,; pod: pugnam ha- 
buit ad portam Collinam; u: ad 
pedes jacuit; podług: ad arbitriuin 
alicujus. [czego, juris jurandi. 

Adaotio, ónis, i. przymuszenie do 
Ad&otus, a, um, imiesl. od adigo. 
Ad«que, przysł. równie jak, tyleż, 
Ad*quo, 1. równać, tecta solo; cum 
rirtutc famam; aliąuem alicui; 
równać się, alicui yirtute; biegać 
równie prędko, adae. cursum; być 
w równój łasce, adae. gratia apud 
aliąuem. 

Adaggero, 1. obsypać, nagromadzić, 
Adagium, ii, n. przysłowie. 
Adamanteus i adamantinus, a, um, 

dyamentowy; mocny, nieporuszony, 
Adamaa, autis, m. dyament; wszyst¬ 

ko, co jest tak mocne i twarde, że 
zniszczonem być nie może. 

Adamo, 1. kochać bardzo, lubić, 
eąuos, agros. 

Adaperio, aperui, apertum, 4. od¬ 
kryć, caput; widzialnym zrobić; 
objawić; otworzyć, fores, aures 
ad aliąuid. [się otworzyć. 

Adapertilia, e, otworzysty, dający 
Adapto, 1. przyprawić co do czego. 
Adaęuor, 1. napawać. 
Adaugeo, auxi, auctum, 2. przy¬ 

mnażać, przydać, copiam hordeo; le- 
giones; maleficia. [mnażać się. 

Adaugesco, 3. przybywać, przy- 
Adbibo, bibi, bibituin, 3. podpić 

sobie;—przenoś, wziąć co do serca. 
Ado-, patrz acc-. 
Addenseo, 2. i addenso, 1. ściskać, 

zgęszczac 

Addloo, dM, dictum, 3 przyzwa¬ 
lać, ayes non addlzerunt, wieszczba* 
nie była przychylna; przysądzić, 
bona alicui; bona alicujns in pu- 
blicum (konfiskować);poddać,ska¬ 
zać, in semtutem, albo aerrłtuti 
a!iquem; naznaczać, aliąuemjudi- 
cem; poświęcić się, se alicui; łatwo¬ 
wiernie zaufać, alicui credulitatem 
suain, sprzedawać, aedes, consula- 
tum, fidem alicui; przypisać,przy¬ 
znać komu jakie pismo, fabulae, 
quae Plauti nomini addicuntur. 

Addictio, ónis, i przysądzanie. 
Addinco, didici, 3. douczyć się. 
Additamentum, i, m. przydatek. 
Additio, ónis, i dodawanie. 
Addo, didi, ditum, 3. przydać, 

przyłączyć, custodem alicui; frena 
equis; epistolam in eundem fasci- 
culum;in sentcntiam;aurilia; pro- 
ńncias; ad superiores totidem na- 
ves; eąuites mulionibus; gradom 
(przyspieszyć); res novas in edic 
tum; ut nihil supra addi posset 
laborem ad ąuotidiana opera; vim 
rictis; rumoribus z 4 przyp. i tryb. 
bczok.; ad id, ad cetera, z 4 przyp. 
i tryb.bezok.; adde buc, z 4 przyp. 
albo z 4 przyp. i tryb. bezok., albo 
quod; animum albo animos alicui, 
zachęcić, ośmielić. [czać. 

Addóoeo, docui, doctum, 2. dou- 
Addubito, 1. wątpić nieco, de al¬ 

bo in aliąuare; aliąuid albonum, 
utrum. 

Addiico, dusi, ductum, 3. przypro¬ 
wadzić, sprowadzić, doprowadzić, 
aliąuem ad aliąuem; jumenta ad 
oppidum; obsides in contineutem; 
aliąuem in jus; aliąuem secum; 
febrem, sitim; ezercitus alicui; ali¬ 
ąuem ad desperationem, in inri- 
diam; aliąuem ad iracundiam, ad 
albo in eam consuetudinem, in 
spem, in metnm; adduci ad cre- 
dendnm; adduci misericordia z nasŁ 
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ut; nakłonić, adductus predbus 
alicujus, hac oratione, auctoritate, 
spe i t. p. non adduci, nt credam 
(nie dać się przekonać); przycią¬ 
gnąć, narem funibns; natężyć, fu- 
nea, arcuin; ściągnąć, zmarszczyć, 
outem, frontem, 

Adduetius, przysł. mocnićj 
Adductus, a, ran, imiesł. przypro¬ 
wadzony; zmarszczony, ciemny, 
ścisły. 

Adfido, Sdi, esum, 3. objadać, 
ogryźć, upalić, gładzić. 

Ademptio, 6nis, i. odjęcie, wydarcie. 
Ademptus, a, um, imiesł. od adimo. 
Adoo, przysł. tak daleko, tak da¬ 
lece, tak długo, tak bardzo, a na¬ 
wet, zwłaszcza; odnosi się do prze¬ 
strzeni i czasu; służy do oznacze¬ 
nia stopniowania wyobrażeń przy¬ 
miotowych: adeone (tak dalece) 
wat stultns; pauper; albo do sto¬ 
pniowania innych wyobrażeń: in- 
tra moenia atque adeo (a do tego) 
in senatu; tune etiam, atque adeo 
(tśm bardzićj) vos; tuque adeo 
(Zwłaszcza) Caesar. 

Adeo, U(iTi), itum, Ire, dochodzić, 
przystępować, udawać się do kogo 
albo dokąd; ad aliquem; ad fun- 
dum; Eomam atque inconrentum; 
insulam; nationes; si adire non 
possit; adiri; być dostępnym; brać 
udział w zarządzie, adire ad rem- 
pubiicam; narażać się, pericula; 
podejmować, labores; stawać n są¬ 
du, a.in jus. 

Adeps, ipis, m. i i. tłustość;—prze¬ 
noś. nadętość w mowie. 

Adeptio, dnia, i. nabywanie. 
Adeptus,a,um. imiesł. od adipiscor. 
Adequito, 1, nacierać, najeżdżać, 
ad nostros; in prirnos ordines; por- 
tis; Syracnsas; obok jechac. 

Adesus, a, um, imiesł. od adedo. 
Adf-, adg-, patrz aff-, agg-. 
Adhssreo, haesi, haesum, 2. wisićć 

u czego, mocno się przywiązać, 
iu aliqua re, albo alicui rei; gra¬ 
niczyć, być ościennym, stykać się, 
siWaadhaerebat; bawić gdzie, sie- 
dzićć, castris, equo; trzymać się 
kogo, nie odstępować, alicui; mićć 
w czem udział, parti. fortunne. 

Adhasresco, haesi, haesum, 3. przy¬ 
lgnąć, utkwić, ad aliquid;in rnecon- 
jurationis tela adhaeserunt —prze¬ 
noś. wpoić się, wrazić się, utkwić 
w umyśle; zatrzymywać się w ja¬ 
kiem miejscu, mianowicie w mo¬ 
wie, oratio adhaerescit; adhaere- 
scit in continuatione Terborum; 
przywiązać się do kogo, hyc nie¬ 
rozłącznym, zwolennikiem; nie od¬ 
stępować od czego, justitiae. 

Adhaasitatio, ćnis, i. przylgnienio 
Adhibeo, hibul, hibitum, 2. przy¬ 
łożyć, przydać, nadstawić, manna 
ad rnlnera; calcaria; frenos alicui; 
animum ad aliquid; diis bonores; 
studium; aures; studio adhibito; 
poświęcić, tempus et diligentiam 
ad aliquid; użyć, aegro medici- 
nam; morbis remedia; celeritatem, 
blanditias, solatia; zachować miarę, 
umiarkować, modum sumptibus; 
przypuścić, powołać, wezwać, za¬ 
prosić , ad concilium, in auxi 
lium; ad albo in consilium, albo 
consilio; testem; medicum; obcho¬ 
dzić się, libenliter, sererius ali- 
quem. 

Adhinnio,ivi,U,Itum, 4. rżeć, equo. 
Adhortatio, 6nh, i. napominanie, 

zachęcenie. [pominą, zachęca. 
Adhortator, firis, m. ten, który na- 
Adhortor, 1. napominać, zachęcać, 
pobudzać, aliquem; aliquem ad 
proelium; ad landem; in bellum; 
także z nt i ne. 

Adhuo, przysł. póty, dotąd; adhuo 
non, zamiast nondum; nihil adhne, 
dotąd nic albo jeszcze nic; jeszcze, 
filio adhuc puero; nadto, prócz tego, 
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et erat adhncimpudens; unamrem 
adhuc adjiciam, ze stop. wyż. ad- 
huc paulo minus. 

Adiabene, es, i. prowincya Assyryi; 
stąd Adiabenns, a, um, Adjabeń- 
sti; Adiabeni, orum, Adjabeńczy- 
cy; AdiabenioiiB, a, nm, przydo¬ 
mek cesarza Sewera. 

Adigo, egi, acturn, 3. przypędzić, 
pecns a ricis; alicpiem ad umbras; 
arbitrnm albo arbitrium (przed sąd 
polubowny zaprosić, wezwać); — 
przybić, clavum ad aliquid; pod¬ 
dać, flamma adacta turri; wbijać, 
tigna fistucis; harpcn in pectus; 
sibi gladium, sagitta per loricam 
adacta; — przenoś, przyprowadzić, 
przyprawić, skłonić, ad inortem; 
aliąuem ad jusjurandum, albo ju- 
Tejnrando, albo sacrainento; in sua 
Yerba jusjurandum a., skłonić do 
przysięgi na rzecz swoją. 

Adimo, emi, einptum, 3. odjąć, ode¬ 
brać, alicui opes; dona, signa, im¬ 
perium, prospectum. vitara; pozba¬ 
wić, spem; uwolnić, dolores; wy 
rwać, aliquem leto; z tryb. bezok. 
ad. cantare. [styl szumny. 

Adlp&tus, a, um, tłusty;—przenoś 
Adipiaoor, eptus, 3. doścignąć, fu- 
gientem; osiągnąć, otrzymać, przyjść 
do czego, senectntem; regnum; ami- 
citiam;jns suum, rictoriam; hono- 
res ab aliquo; omnia e natura; 
adeptuś czasem także biernie, ean- 
dem accusant adeptam. Cic. Sen. 2. 

Aditiali*, e, tyczący się przyjścia, 
przystępu. 

Aditus, a, um, imiesl. od adco. 
Aditus, us, m. przyjście, tantae mul- 

titudmis aditu perterriti; przystą¬ 
pienie, ad cattsam; możność, wol¬ 
ność, prawo ndania się dokąd, zbli¬ 
żenie się, przystęp, aditus merca- 
tońbus est ad eos; natura situs 
difficilis aditu, aditus alicui patet 
ad aliquem; ad honorem; laudis; 

aditum petere, dare (prosić, dawać 
posłuchanie); droga, ad urbem, 
templi, nemoris; a. acclivis. 

Adjaoeo, 2. być przyległym, Etru- 
riam, marę; agro Bomano. 

Adjeotio, ónia.ć. przydawanie, przy¬ 
łożenie. [żenie. 

Adjeotus, us, m. przydawanie, zbli- 
Adjioio, jęci, jectum, 3. dorzucać, fu- 

nes (saiis); in litus telum; quo telum 
adjici posset; rzucać, zwrócić, oculos 
ad aliquem; oculum hereditati: ani- 
mum ad aliquem albo ad aliquid 
(uwagę zwrócić); wrzucić, oliras 
in vas; sulphur aquae; lapides; 
dodawać, aggerem ad munitiones; 
captiTos classi; adjecto Coelio monte; 
talenta ez praeda; restes;—przenoś, 
ad belli laudern doctrinae gloriam; 
animos (dodać serca); magnitudini 
Pori (więcej wywyższyć); dodać co 
mówiąc, aliquid, albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok.; adjice aliąuid, al¬ 
bo quod (że); przy sprzedażach pu¬ 
blicznych: więcej ofiarować, snpra. 

Adjudioo, 1 przysądzić, przyznać, 
alicui magistratum; causam alicui 
(na czyją korzyść rozstrzygnąć). 

Adjumentum, i, n. pomoc, ad ali- 
quid, alicui rei. 

Adjunctio, oni*, i. przyłączenie, 
związek; naturaeadhominem; do¬ 
datek, warunek. 

Adjunctor, óiis, m. który co przy¬ 
czynia, przydaje. 

Adjunotns, a, um, przyłączony, do 
czego należący; adjunctum, i, i*. 
rteczoie. to, co do czego należy, 
z czćm się łączy; adjuncta, orum, 
okoliczności uboczne, przyległe. 

Adjungo, jurni, junctnm, 3. przy¬ 
wiązać, zaprzęgać, ulmis riteś; tau- 
ros aratro; złączyć, navem ad 
alias, montes tres urbi; adjuuctis 
de suis comitibus; przyłączyć, li- 
teras; graniczyć, insula oppido ad¬ 
juncta; regio, marę;—przenoś, re- 
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bus praesentibus futnras; łączyć 
się z kim przyjaźnią, przymierzem 
i t.p., aliquem socium sibi, amicnm; 
socios; a!iquam sibi matrimonio; 
ad amicitiam, in socictatem urbes; 
sibi auzilium; przykładać się do 
czego, ammum ad aliquod studium. 

Adjuro, 1. przysięgać, przysięgą 
stwierdzać, aliquid albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok. 

Adjuto, 1. pomagać 
Adjutor, óris, m. pomocnik, sprzy¬ 

mierzeniec. 
Adjutórium, ii, «. pomoc, ratunek. 
Adjuro, 1. pomagać, wspićrać, ali- 

quem (in aliqua re); aliquem ad 
bellum; adjurari opibus alicujus; 
prudentia; popierać, zasilać, pod¬ 
niecać, eonsilinm; ignem; Tictori- 
am; multum eorum opinioncm ad- 
juvat, quod —. także samo adj. być 
pomocnem, zbawiennćm, korzyst- 
nćm; aliquid; non multum. 

Adb, patrz alł-. [gać. 
Admaturo, 1 przyspieszyć, poma- 
Admetioi, mensus, 4. odmierzyć, 
fruraentum alicui ex area. 

Admetua, i, m. 1) król Tessalii, mąż 
Alcesty; 2) król Molossów. 

Admimculor.l podpierać, wspićrać 
Adminiculum, i, n. podpora; — 
przenoś, pomoc, posiłek. 

Admmister, stri, m. sługa, pomo¬ 
cnik; uczestnik w ziem. [nica. 

Adminietra, ae, i. służąca, pomoc- 
AdmŁoistratio, ónis, z. sprawowa¬ 

nie, kierowanie, zarząd, navis; belli; 
reipublicae; używanie, portus. 

Administrator, óris, m. zawiadow¬ 
ca, wódz. 

Administro, 1. zawiadywać, kiero¬ 
wać, prowadzić, nares, classem, do- 
mum; bellum, eiercitum, rempu- 
blicam, prorinciam; sprawować, le- 
gationes; robić urządzenia, per se, 
qume Tidebantur, administrabant; 
troskać się, ea, quae ąmissa sunt; 

deztram partem operis (z prawćj 
strony zajmować się pracami oblę- 
źniczemi); rem albo ea quae quis 
imperat (zamiary albo rozkazy czyje 
wypełniać); wykonać, popełnić, cse- 
dem; dostarczyć, omnia populo 
Eom. administrata sunt. 

Admirabilis, e, zadziwiający, szcze¬ 
gólny. 

AdmŁrabilitas, atis, i. podziwienie. 
Admirabiliter, dziwnym, niesłycha- 
nym sposobem. 

Admiratio, ónis, i. podziwienie, 
szacunek; regis; rej; divitiarum; 
admirationem morere, habere. 

Admirator, óris, m. chwalca, wiel¬ 
biciel, miłośnik, antiąuitatis. 

Admiror, 1. dziwić się, zdumiewać 
się, aliquem; aliquid, albo z 4 przp. 
i tryb. bezok. albo z quod; uwiel¬ 
biać, admiror et diligo, admiranda 
Tirtus. 

Admisoeo,miscui,mixtum albo mis- 
tum, 2. przymięszac, dodać, (alicui 
rei) aliquid; his legionibus Anto- 
nianos milites; rersus orationi; 
wmięszać, se ad id consilium ad- 
miscere albo admisceri; pomięszać, 
lacte;—przenoś, hoc cum iis ratio- 
mbus admiscen nolo. 

Admissorios, ii, m, stadnik, ogier. 
Admissio, ónis, i. przypuszczanie, 
łączenie bydląt; posłuchanie, 
przystęp. 

Admis8um,i, u. wykroczenie, wina. 
Admietus.a, um,«'»ncji.od admisceo. 
Admitto, misi, missum, 3. przypu¬ 

ścić, aliqnem ad se domum; mili¬ 
tes in tabernaculum; ab eo admitti 
barbaros; przyłożyć, sibi aspidem; 
dać przystęp, posłuchanie, legatos; 
ad regem admitti; do narady, spraw 
i t. p. przypuścić, aliquem ad col- 
loquium; ad consilium; borum ia 
numerum; dostać się, in sedem Cyri 
admitti; łączyć zwierzęta, equnm 
equte;—przen przypuścić, ad aures, 
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ad animum alląuid; precationem; 
aves admittunt, obiecują pomyślny 
wypadek;—dopuścić się, popełnić, 
facinns, scelus, dedecus; puścić 
wolne cugle, cquum ad albo in 
aliquem; equo admisso; przyśpie¬ 
szyć, admisso passu. 

Łdmiitio, ónis, i. przymięszanie. 
Admixtua, a, um, imietł. od ad- 
misceo. 

Admódum, przysł. bardzo, nader, ar- 
cy, natura a. liberalis fuit; pernicio- 
sum a. hoc bellum fuit; non a. 
clare natus; ad. nihil, zgoła nic; 
nullus a. zgoła żaden; prawie, a. 
puer, adolescens, juyenis, scnex; 
zupełnie, ezacto a. anno; a. dedi- 
tus religionibus; szczególnie, me 
a. diligunt; non a. aliquid affec- 
tare; przy liczbach: blisko, turres 
&. centami riginti; equites mille a. 

Admćlior, 4. zdobywać się na siłę; 
rnpes a. oszańcować się skalami. 

Admóneo, monui, monitum, 2. przy¬ 
pominać, napominać, ostrzegać, ali- 
quem priorum malorum; aliquem 
dealiquare; aliquem haec; multa; 
praesidia nora; z 4 przyp. i tryb. 
bezok.; upominać się, aliąuem se¬ 
rie alieni; zwracać na co uwagę, 
przestrzegać, aliqnem temporum; 
admonitus casu; literis; eum ad- 
monen cupiebat; radzić, wzywać, 
upominać z ut, albo ne; także bez 
spój. z tryb. łącz hunc admonet, 
iter caute faciat; napędzać, libe- 
ros verberibus. 

Admónitio, ónls, i. przypominanie, 
yerbi unius; upominanie się o za¬ 
płacenie długu; napominanie, przed¬ 
stawienie , ofiicii; naganianie, na¬ 
pędzanie do czego. 

Admónitor, ória, m. ten, który co 
przypomina, zachęca do czego. 

Admómtura, i, n. upomnienie,przed¬ 
stawienie. fmoneo. 

Admónitus, a um, imiest. od ad 

AAmómtus, us, m. przypomnienie, 
locorom; przedstawienie, admonitu 
tuo albo alicujus. 

Admordeo, mordi, morsnm, 2. nad- 
kąsić, nadgryźć. 

Admótio, ónis, ź. przybliżanie. 
AdmÓTeo, movi, motum, 2. przy¬ 
bliżyć, przyłożyć, aspidem ad cor- 
pus; hastam pecton; se lateri ali- 
cnjus; filius genibus regis admo- 
Tetur; (upada do nóg); Tictimam 
aris, (prowadzić do ołtarza); na¬ 
rzędzia oblężnicze przystawić, opus 
ad turrim; arietes munimentis; sca- 
las Imoenibus); wojsko, flotę pro¬ 
wadzić, erercitum adurbem; pro- 
pius urbem; copias in locum; co- 

ias oppido; classem litori; na stro. 
ier. admoretur acies; admoventur 

nayes; — przenoś, przypuścić, ali- 
quem ad munera publica; wynieść 
in idem fastigium; ściągnąć, spro¬ 
wadzić, genti bella ciyilia; eiter- 
nam opem; przyłożyć się do cze¬ 
go, wziąć się, mauum alicui rei 
lanae, operi, yectigalibns; pobu¬ 
dzać, stimulos admorere; zasto¬ 
sować, orationem ad sensus aui mo¬ 
rom; albo animis judicum; cura- 
tionem adaliquem; wzbudzić, ali¬ 
cui desiderinm patriae, metom; 
przybliżyć, fascicnlum ad nares; 
admoyeri, być zbliżonym, aedifi- 
cia non suut admota muris;—prze¬ 
noś. admoretur spes propius; oc- 
casio; admotus in propiorem ami- 
citiae locum, przyspieszyć, diem leli. 

Admuglo, 4. zaryczeć. 
Admurmuratio, osiia, i. xuner, 

szemranie. 
Admurmuro, 1. mruczeć 
Adn-, patrz ann—. 
Adóleo, oleri (olui), ultnm, 2. wy¬ 
dawać zapach; zapalać, tura; vis- 
cera tauri; altaria donis (dary na. 
ołtarzach); penates flammis (ogień 
na kominie); igne altaria adolen- 



Adóleaoene 15 Ad Ono 

lur; cruore aras, (pokropić, po- 
pryskaO- 

Adóleacena, tis, miody, młodzieniec, 
często się kładzie dla odróżnienia 
Od innej starszej osoby tegoż sa¬ 
mego nazwiska, Cn. Poinpejusad. 

Adóleacentia, ae, i. młodość. 
Adólescentulua, i, m młodzienia¬ 
szek; żołnierz nowozaciągniony. 

Adóleaoo, olevi, ultum, 3. dorastać, 
wzrastać, — przenoś, a. łuna, aetas, 
respubłica, cupiditas. 

Adóleaoo, 3. palić się. 
Adónla, la, albo idia, ulubieniec 

Wenery; stąd Adonia, órum, n. 
święta Adonisa. 

Adóperlo, operui, opertum, nakry¬ 
wać, zasłaniać. 

Adoptio, dnia, i. przysposobienie 
prawne dziecięcia za swoje. 

Adoptlwua, a, um, przybrany, przy¬ 
sposobiony; iilins; szczepiony. 

Adopto, 1. przysposobić, przybrać, 
sibi patronum aliqnem; sibi filiom; 
aliquem testamento; szczepić. 

Ador, órla, n. gatunek zboża. 
Adoreua, a, um, zbożowy; adoreą, 
ae, i. nagroda żołnierzom dawana 
w zbożu;— przenoś, sława wojenna. 

Adórior, ortus, 4. uderzyć na co, 
napadać, najechać, udać się, ali- 
quem ferocius; locum; ad. ex in- 
sidiis; wziąć się do czego, coś 
przedsięwziąć, aliquid, albo z tryb. 
bezok. 

Adorno, 1. uzbroić, opatrzyć, za¬ 
rządzić potrzebne środki, przygo¬ 
tować, aliquem armis; nares; ac- 
cusationem;— ozdobić, ubierać, ar- 
una auro; tunicasgemmis; aliqucm 
insigui reste. 

Adóro, 1. bóstwa wzywać, modlić 
się, uprosić, ubłagać, deum; pa- 
cem deum; czcić, uwielbiać, ubó¬ 
stwiać, adorari se jussit. 

Adorsua i adortus, patrz adordior 
i adorior. 

Adp-,adq-,adr-, patrz app-,acq-,uir-. 
Adrado, rasi, rasum, 3. oskrobać, 

ogolić. 
Adramytteum, i, tudzież, -ion,.ii, n. 

miasto w Myzyi; stąd Adrarnyt- 
tenua, i. m. Adramytteńczyk. 

Adraatuc, i, m. król Argos. 
Adria-, -acus, -anns, patrz Hadr-. 
Adrumentum, patrz lladrnm—. 
Adso-, adsp-, adst-, patrz asc-. 
Adae-, adsi-, adso-, adśu-, patrz ass-. 
Adt-, patrz att-. [Eburonów. 
Aduatuoa, ae, i. zamek w krainie 
Aduatuci albo -ioi, orum, m. naród 

w Gallii Belgijskiej. 
Adulatio, dnia, ż. łaszenie się, po¬ 
chlebstwo. 

Adulator, dria, tn. pochlebca. 
Adul&tóriua, ą, um, pochlebny, po¬ 

chlebstwem trącący. 
Adulo, 1. łasić się, pochlebiać. 
Adiilor, 1. łasić się, pochlebiać, 

czcić niewolniczo, alicui albo ali- 
quem. 

Adulter, era, erum, cudzołożny, fał¬ 
szywy; stąd rzeczow. adulter, eri, 
m. i adultera, ae, i. cudzołożnik, 
cudzołożnica. 

Adulterinus, a, nm, cudzołożny, fał¬ 
szowany, nieprawy, nieprawdziwy. 

Adulterium, ii, n. cudzołoztwo. 
Adultero, 1. cudzołożyć, gwałcić, 

fałszować. 
Adultus, a, um, imiesł. od adolesco, 
dorosły, puer jam adulta aetate; 
mocńy, kwitnący, pestis; Athenae; 
populus. [naśladowanie. 

Adumbritio, ónls, i. pierwszy rys; 
Adumbratua, a, um, zmyślony, fał¬ 
szywy, próżny, laetitia; Tir 

Adumbro, 1. zasłaniać, pierwsze 
rysy rzucić, zmyślić, ementiendo 
a., naśladować. [zagięcie. 

Adunoitaa, atta, i. zakrzywienie, 
Adunoua, a, um, zakrzywiony, ha- 

czysty. 
Aduno, 1. łączyć, jednoczyć. 
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Adurgeo, 2. przypierać, popychać, 
reis, aliquem; ścigać, prześladować. 

Adiiro, ussi, nstum, przypalić, opa¬ 
lić, prozima, capillum, manus; od- 
ziębić, frigus a ; pałać miłością. 

Adusaae — usque ad z 4 przy pad. 
aż do: zupełnie, wszędzie. 

Adustus, a um, przypalony, ogo¬ 
rzały, czarniawy, color. 

Adweeticius, a, um, sprowadzany 
skąd inąd, vinum. [co. 

Adveoto, I. przywozić, przystawiać 
Adweotus, us, m. przywóz. 
Adveho, yeii, Tectnm, 3, przywo¬ 
zić, dostarczać; frumcntum; sester- 
oumseiagies; peditum mille; ad- 
rectaclassis; adrehi, dojechać wo¬ 
zem, koniem, curru, eqno. 

Advelo, 1, okryć, zasłonić. 
Adwena, ae, m. przychodzień, obcy, 

nieświadomy, in sua patria. 
Adrenio, veni, rentum, 4 przybyć, 

dostać się, in provinciam; Delphos; o 
czasie: zbliżać się, nadchodzić; o sła¬ 
bościach, niebezpieczeństwach: wy¬ 
buchnąć, zjawić się, powstać; o po¬ 
myślnych wypadkach: zdarzyć się. 

Adventicius, a, um, przychodzący 
skąd inąd, obcy, copiae, doctrina; 
nadzwyczajny, przypadkowy, pecu- 
ma (Die po ojcu odziedziczone, ale 
przypadkiem, niespodzianie, otrzy¬ 
mane); coena, obiad dany na przy¬ 
bycie kogo obcego, cudzoziemca. 

Adwento, 1, przybliżać się, nadcho¬ 
dzić, pospieszać, magno cum exer- 
citu; adyentaute eiercitu; ex Ma¬ 
cedonia; adltaliam;—przenoś, ad- 
rentat tempus, senectus, mors 

Adwentus, us, m. przybycie, nadej¬ 
ście, zbliżenie się, ad urbem; ali- 
cujus; in Galliam; pokazanie się, 
wybuch, lucis; malorum. 

Adwers&riua, a, um, nieprzyjazny, 
przeciwny, doi; factio; quibus re¬ 
bus nox adrersaria est; — rreczow. 
a&yersarius, u,m. przeciwnik; w licz. 

mn. adrersaria, oram, n. pamiętnik, 
dziennik. 

Adrersio, ónig, i. skierowanie; ani- 
mi, uwaga, albo zajęcie umysłowe 

Adyereor, opierać się, sprzeciwiać 
się, alicui, legi. 

AdTersua, a, um, naprzeciw czego 
będący, z przodu, collis a. huic et 
contrarius; duces; naris; hostes; 
nostris (naribus) a. nares; adrerso 
pectore; rulnus adrersum, rana 
z przodu zadana; adyersis telisfi- 
gebantur; colle adrerso (na prze¬ 
ciwległym wzgórku); nieprzyjazny, 
niepomyślny, nieszczęśliwy, adrer- 
sis diis,przeciw woli bogów; rale- 
tudo adrersa, stan zdrowia niepo¬ 
myślny; res adrersae; casus ad- 
rersi, nieszczęście; proeiium; si 
quia adrersi accidat. 

Adversus i adrersum, przysł. na¬ 
przeciw, ire; arma ferre; przyim. 
rząd. 4 przyp. przeciw, a. montem. 
ad. aiiquem sentire; stare; esse, 
proficisci, renire, bellum gerere, 
dimicare, hunc a., bas a. copias, a. 
rempublicain facere; a. quod, iu- 
rictus a. aliquem albo aliquid; 
ku, względem, cicusatione uti a ali- 
quem; justitia, rererentia, aequitas, 
fides a. aliąuem; w porównaniu, 
obok, a. Teterem imperatorem com- 
parabitur. 

Adtrerlo, rerti, rersum, 3, obracać, 
kierować, agmen parti; classemin 
portum; prorasterrae; oculos,au- 
res adv. ad aliquid, albo alicui 
rei; animum ad. (zwyczajnie ani- 
madrertere), uważać, spostrzegać, 
poznać, id, hoc, quod; quareani- 
mum adrersa, z 4 przyp. i tr. bezok; 
czasem samo adrertere aliquid; — 
w poezyi: animis ad. (brać do serca, 
wziąć na pilną uwagę); — a. in ali¬ 
ąuem, karać. 

Adve»perasoit, resperayit, 3,zmierz¬ 
cha się, ma się ku wieczorowi 



Aegćtea Adrigilo 17 

Advxgilo , 1. czuwać nad cz&m, ad 
aliąuid. 

Adv6oatio, ónia, i. przywołanie o- 
brońcy prawnego, termin sądowy, 
zwłoka, pomoc sądowa,narada praw¬ 
nych obrońców. [poradnik. 

Advóoatua, i, m. obrońca sądowy, 
Advóco, 1. przyzwać, powoływać, 
aliquein; populum in concionem, 
amicos in consilium; consiliom; ali- 
quem aegro;—przenoś, animum ad 
se ipsum, (przyjść do przytomności). 

Adwólatua, us, m. przylatanie. 
Advólo, I. przylatywać, spiesznie 
przybywać, rzucić się na kogo, in- 
zredibili celeritate; citatis equis, ad 
castra; ad hostem;in Formianum; 
Romam e Lucania;— przeuoś. fama 
mali advolat Aeneae. 

Advolvo, volvi, wolutum, 3. przy¬ 
toczyć, tocząc dostarczyć, ornos 
montibus; advolvi. albo se adyol- 
rere genibus, albo pedibus, także 
genua alicujus, (rzucić się komu 
do nóg). [świątyni; skrytość, 

Ady tum, i, n wewnętrzna częśc 
Aeacua, i, m. kroi Egiuy, ojciec Pe- 
leuszai Telamona, dziad Achillesa 
i Ajaksa: stąd Aeaoidea, ae, m. syn, 
wnuk, potomek Eaka; Aeaoideius, 
a, um, Eacydejski; regna Aeacideia, 
Egina. 

Aeasa, ae, albo Ae®8, es, i. miej¬ 
sce pobytu czarownicy Cyrce; stąd 
Acaeus, a, um, Eejslii. 

Aedea, is, i. świątynia; aedes, ae- 
diun don: w ulu komórki pszczół; 
aedes aurata, katafalk. 

AećLcula, ae, i. pokoik, w licz. mn. 
damek; 2) framuga, [dowa, budynek. 

AedificŁtio, onis, i. budowanie; bu- 
AedificattuncuJa, ae, i. domek. 
Aedificator, orta, m. budownik, 

twórca, nemo illo minus fuitaed., 
lubiący budować. 

Aedifioium, ii, n. budowa, ejus rltł 
aedificia; vici aedificiaque. 

Aedifioo.l. budować, zakładać, cir 
cum, forum, thennas, casas, domum, 
castellum, regiam, templum; multa 
aediUcant; Athenienses aedificau- 
tes prohibere sunt conati; — prze¬ 
noś. urządzić, rempublicam. 

Aedilloius, a, um, do edylów na¬ 
leżący; neczow. aedilicius, U, *t. 
były edyl. 

Aedilis, is, i». Edyl, Aediles plebis, 
edylowie ludu, do których należał 
nadzór świątyni Cerery (aede* Ce- 
reris) opiekunki ludu, tudzież pil¬ 
nowanie religijnych ludowych uro¬ 
czystości. W r. 38S od zbud. Rzy¬ 
mu przybyło dwóch edylów zwa¬ 
nych aediles cuiules, którzy mieli 
większe znaczenie. Wszystkich było 
obowiązkiem mieć dozor nad gma¬ 
chami publicznemi, wodociągami, 
dowozem żywności, przestrzegać, 
aby ulice były utrzymane w czy¬ 
stości, i t. p. Szczególny nadzór nad 
targiem zbożowym oddany był r. 
710 od. z. R, edylom zwanym ae¬ 
diles Cereales. 

Aedilitaa, atia, i. edylostwo. 
Aedituus, i, m. sługa kościelny, do¬ 
zorca; ponioważ obcym osobliwo¬ 
ści świątyni pokazywał, stąd aedi¬ 
tuus znaczy także poetę albo mówce, 
który ogłasza pochwały. 

Aedui, oram, w. naród w Golili 
Belgijskiej. 

Aetea, albo, -a, ae, m. król w Kol¬ 
chidzie, ojciec Uedei; -i*, 
a, um, należący do króla Kolchidz- 
kiego — Aećtias, adia, i Aećttne, 
es,ź. Medea, córka Aeety. 

Aegae albo Aegeae, arum, i. miasto 
w Macedonii (inne w Cylicyi), stąd 
Aegeas, atia, m. mieszkaniec Egei. 

Aegaeua,a, um. Egejski; Aegaeum, 
albo Aegeum marę, morze Egej¬ 
skie, Archipelag— freta Aegea, Cy- 
clades Aegaeae. 

Aegfitoa.ium, i. wyspy przy Sycylii. 
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Aogtce, Aegeas, patrz Aegae. 
Aeger, aegra, aegrum, cierpiący, sla¬ 

by, chory, corpus; valetudo, aeger 
ascendit nayem; ei yulnere albo 
yulneribns; sus, seges; — przenoś, 
stroskany, frasobliwy, strapiony, 
cierpki, aeger curis, amore; pełen 
trosk, kłopotliwy, bolesny, amor, 
mors; biedny, zly, wątły, aegra 
pars reipublicae. 

Aegiua, a, um, patrz Aegaeus. 
Aegens, ei, w król Ateński, ojciec 
Tezeusza; stąd Aegtdes, ae, tn. po¬ 
tomek Egeusza. [taginie. 

Aegimfirns, i, i■ wyspa przy Ifar- 
Aegina, ae, i. wyspa w bliskości 

Aten; Aeginenses, ium, i Aeginś- 
tae, arum, mieszkańcy Eginy. 

Aeginium, ii, n. miasto w Macedonii. 
Aegion albo Aegium, ii, n. miasto 

wAchai; stąd Aegiensis, Egieński, 
w licz. mn. Egieńczycy. 

Aegis, idis, i. Egida, tarcza Jowisza, 
takie Minerwy z głową Meduzy; 
— przenoś, obrona. 

Aegiathua, i, z» syn Tycsta, mor¬ 
derca Atreusza i syna jego Aga- 
memnona. 

Aegoa flumen, (po grecku: Aegos 
potamos) rzeka na półwyspie Tra¬ 
ckim; miasto. 

Aegre, pnysł. dotkliwie, przykro, 
cierpko; gniewliwie, aegreferre ali- 
quid, z 4 przypad.i tryb.bezok. nie¬ 
chętnie znosić, pati; nie byc zado¬ 
wolonym, a. accipere, niechętnie 
przyjąć; a. obtemperare, z trudno¬ 
ścią słuchać; flumen transire, im- 
petrare, conficere aliquid 

Aegreaco, 3. chorować, stawać Się 
chorym; trapić się. 

Aegrimónla, ae, i. smutek, troska. 
Aegritudo, Inis, i. smutek, mespo- 

kojność, morbis atque aegritudi- 
nibus. 

AecrótŁtlo, ónia, i. chorowanie; cho¬ 
robliwy stan duszy. 

AegTóto, 1. chorować, być słabym 
na ciele i umyśle. 

AegrótuB, a, um, chory, cierpiący, o- 
słabione. także: respublica,animus. 

Aegypsos, i, i. miasto w Mezyi. 
AegyptuB, i, i. kraj w Afryce; Ae- 
gyptius, a, um. Egipski ; ruemw. 
Egipcyanin. 

Aelinos, i, m. śpiew żałosny. 
Aeliua, nazwisko Rzymskiego rodu; 
lex Aelia; Aeli&nus, a, um, Eli- 
ański. 

Aemilius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; Aemili&nus, a, um, 
nazwisko Scypiona Afrykańskiego; 
także imię jednego z eesarzów. 

Aemonift, patrz Haem. 
Aemulatio, ónie, i. współubieganie 

się, laudis; zazdrość, digmtatis. 
Aemul&tor, órie, m. wspólubiega- 
jący się, naśladowca. 

Aemul&tns, us, m. zazdrość. 
Aemulor, 1. iść na wyścigi, współ- 

ubiegać się, naśladować, aliąuem; 
alicujus yirtutem; morem, gloriam; 
także aiicui; zazdrościć, alicui, albo 
cum aliąuo. 

Aemulue, a, um, współubiegający 
się, mulier aemula laudis; aemu- 
lus imperii, regui; zazdrosny, aem 
Triton; necwuo. zawistnik, remoto 
aemulo; aemula Romae, albo Ro- 
mani imperii (Carthago); podobny, 
równy, alicui. [Kampanii. 

Aenaria, ae, i. wyspa naprzeciw 
Aenea, ae, ż. miasto w Chalcydzie; 

stąd Aeneates, um, «*. Eneaci. 
Aeneas, ae, m. syn Ancbisesa i We- 

nery; Aeneades, ae, m. potomek i 
towaTZysz Eneasza; Aeneis, idis, 
albo idoa, Eneida, poemat Wirgi¬ 
liusza; Aeneiue, a, um, tyczący 
się Eneasza. 

Aeneus, aóneui, ahenćus, miedzia¬ 
ny, bronzowy, signa, statuae, lori- 
cae, corouae; proles (z wieku mie¬ 
dzianego) — przenoś, niepokonany. 
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Aeula, patrz Aenea. 
Aem&aea, urn, m. lud w Tessalii. 
Aeutgaia, att«,». zagadka, rzecz tru¬ 

dna do zrozumienia, somniorum. 
Aćnipes, albo ahen-, pedie, mie- 

dziano-nogi. 
Aśnu* albo ahón — miedziany, me¬ 

taliczny; rieczow. aenum albo a- 
hen — naczynie miedziane;—prze¬ 
noś. niepokonany, nieczuły. 

Aenus albo Aenos, i, i. miasto 
w Tracyi; Aenei, albo Aenii, o- 
rum, m. Emanie; 2) Aenus, i, m. 
rzeka Inn. 

Aeoles, um, m. mieszkańcy Eolidy; 
Aeolius, a. um. Eolski; Aeolia,ae, 
i Aeolis, idis, £. kraina w Azyi 
mniejszej 

Aeólnu, i, m. bożek wiatrów; Aeó- 
lidea, ae, m. syn albo potomek. 
Eola; Aeolie, idis, f. kobieta po¬ 
chodząca od Eola; Aeolius, a, um, 
do Eola należący. 

Aequabilis, e, jednostajny, równy, 
partitio; jus, quod in omnes aeq. 
est; bezstronny. 

Aeąuabilitac, atis, i. jednostajność, 
motus; równość, bezstronność, ła¬ 
godność. [równo, umiarkowanie. 

Aequabiliter, przysl. jednostajnie, 
Aequaevus, a, um, równy co do 

wieku. 
Aeąuillis, e, równy, tumnli; pars ae. 
altcri parti; inter se i cum aliqna 
re; rieczow. rówiennik, równy wie¬ 
kiem, równoczesny;— przenoś, zgo¬ 
dny, aequalem se omnibus eahibere. 

Aeąualitas, &tia, i. równość, podo¬ 
bna własność dwóch lub więcćj 
rzeczy, yerborum, fratema; ró¬ 
wność wieku, praw;tożsamość;je¬ 
dnostajność w zachowaniu się. 

Aeąualiter, przysl, równo, podo¬ 
bnym sposobem; distribuere; 2) je- 
dnokształtnie, collis ab summo ae. 
decliłis. [równanie. 

Aeąufitio, dnis, i. równy podział, 

Aeque, prtysl. równo, trabee ae. lon- 
gae; tyleż, równie jak, z nast. ac, 
atque, et, quam, ut, cum (jak) albo 
bez wyrazów porównawczych: u tpo- 
stea numqnam deitro (ocuio) aeque 
bene usussit; — przenoś, słusznie. 

Aequi albo Aeąuiouli, orum, m. lud 
na granicy półn. wscb. Lacy um; stąd 
Aeąuioue i Aeąmoul&nua, a, um, 
należący do Ekwów. 

Aeąuilibris, e, równoważny; Aequl- 
libritas, &tis, równy podział sił, 
równowaga. 

Aeąuillbrium, ii, n. równowaga, ró¬ 
wne ważenie się szal, zupełna rów¬ 
ność. 

Aequun§ltttm albo -maelium, li, n. 
plac dawnego Ezymu, gdzie stał 
dom fep. Meliusza, który był znie¬ 
siony, aequata solo; pózmćj miej 
sce przedaiy, mianowicie zwierząt 
ofiarnych. 

&equinocti&Us, e, równonocny, rów- 
nodzienny, tempus. 

Aequinoctium, ii, tu. porównanie 
dnia Z nocą. 

Aequiparo, 1, równać, porównywać, 
aliquem alicni; wyrównywać, ali- 
quem lahore coiporisque vińbus; 
urbem dignitate. 

Aequitas, 6ti», f. równość, symetry- 
czność; równość w obliczu prawa, 
słuszność, prawość, jednostajność, 
spokojność, powolność, łagodność, 
animi; zadowolenie, umiarkowanie; 
2) dogodne położenie, loci. 

Aeąuo, 1, aj równać, równo rozdzie¬ 
lać, sortes,pecunias; równość ma¬ 
jątku wprowadzać; pedites (równą 
liczbę stawiać), b) zrównać, ae. solo; 
suas opes cum potentissimis aequa- 
ri; fortuna certamen aequat; stawić 
w równi, tenuiores cum principibus, 
aliqucm alicui; wyrównać, qui 
jam illis fere aequarunt; zwykle 
z 4 przyp. aquae fastigium; turres; 
wynosić, quinquaginta talenta; wy- 
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równać, cursum eąuorum, albo cor¬ 
so equum; aliquem spocie corporis; 
aliquem gloria, Luiuri*. 

Aequor, órU,». równia, płaszczyzna, 
campi; maris, ponti, powierzchnia 
morza; morza. [rza należący. 

Aeguóreus, a, om, morski, do mo- 
Aoauoa, a, om, równy, aequa la- 
titodine atque ille agger fuerat; 
aequo fere spatio abesse; aequos 
ancibus agger, równo rozdzielony; 
aeqois portionibns, albo pensioni- 
busdare, solvere;—przenoś, a) ró¬ 
wny, libertas, Jus, conditio, cer- 
tamen; seaua mann, albo seqno 
prcelio, albo aequo Martę disce- 
dere (zrównóm szczęściem, tak, że 
ani jedna ani druga strona i płaco 
boju nie odchodzi zwyciężko); ae- 
quo Martę pngnare (z równą nadzie¬ 
ją zwycięztw3). Stąd ei sequo, po¬ 
dobnym sposobem; albo z równem 
prawem; in sequo, w podobnem 
położeniu i jednakowych stosun¬ 
kach, aliquem alicui ponere, esse, 
stare, b) słuszny, prawy, postulatio, 
conditio; mqoum est, słuszna jest, 
należy się, alicui, albo z 4 przyp. 
itr.bezok.; ruczow. cequum, i, n. 
słuszność, in jurę aut in ®quo; 
grarius sequo; ®quUm et bonum; 
albo ieąuum bonum, co jest dobre 
i słuszne; leges ex bono et aequo; 
sequi bouique, albo sequi et boni 
facere aliquid; ej bezstronny, judi- 
cium; judei, tesli*; d) życzliwy, 
przychylny łaskawy, aures, acquo 
senatu; aequi etimqui, przyjaciele 
j nieprzyjaciele; 2)równy, plaski, 
regio, loeus; a stąd asquum, i, «■ 
równina, iu ssquum desceudere, 
—przenoś, przyjazny, dogodny, ae. 
alicui loeus; et tempore et loco 
aequo; spokojny, jednostajny, po¬ 
wolny, aequo animo intue;i; pro- 
fitei i, ferie, aociper* aliąuid. 

Air, aerla, m. 4 przyp. aera niż¬ 

sze powietrze (wyższe aether) sum- 
mus aer arboris, wysokość drzewa, 
aer obscurus, mgła. 

Aeririua, a, urn, miedziauy, tyczący 
się miedzi, secturae aer. kopalnie 
miedzi; tyczący się pieniędzy, ra¬ 
do acraria, rachunek pieniężny; 
aerarius, obywatel z najniższćj Has¬ 
sy w Rzymie; eerarium,ii, n. skarb 
publiczny. 

AerUma, a, um, miedzią pokryty, 
okuty, naves; classis; (z okutemi 
miedzią przodami); lecti, z bron- 
zowami nogami; obfitujący w pie¬ 
niądze, bogaty; 2) z kruszcu zro¬ 
biony, securis; scies (z miedzia- 
nemi pancerzami); — przenoś, nie¬ 
pokonany. 

Aereua, a, um, z miedzi, z kruszcu 
zrobiony, ensis, clipei; miedzią po¬ 
bity, puppis. fwego noszący. 

Aerifer, kruszę* albo oo kruszco- 
Aeripes, pćdis, miedziane nogi ma¬ 
jący. (miedz 

Aeriaónus, a, um, brzmiący jak 
Aerius, a, um, powietrzny, animan- 
tium genus; nubeS; wysoki, mons, 
Alpes. 

AerópS, es, i Aeropa, ae, i. matka 
Againemnona i Menelausa. 

Aeruginosus, a, um, zardzewiały, 
brudny 

Aeriigo, mis, i. rdza, grynszpan; 
dawne pieniądze;-przenoś, łakom¬ 
stwo, chciwość, zawiść, zazdrość. 

Aerumna, ae, i. utrudzenie, dole¬ 
gliwość, utrapienie, nędza. 

AemmnóKus, a, um, utrudzony, 
strapiony, biedny. 

Aerusco, 1. wyłudzić. 
Aee, aens, n. miedź; pedestris ex 
aere statua; w ogólności kruszec, 
bronz, aera refigere (na miedzia¬ 
nych tabliczkach wyryć prawa); 
acs cavum, kocioł; uncum, bak; 
a«s oznacza także pieniądze; szcze¬ 
gólniej używano aos, zamiast as- 



Aea&r 21 Aestuo 

ses; aes grare, dawne pieniądze 
mające wagę całego funta; tema 
millia sens, t. j. assium. Aes ali- 
enum, pożyczone pieniądze, dług; 
facere, contrahere, zaciągnąć; in 
aes alienum incidere, zabrnąć, in 
aere alieno esse, być zadłużonym; 
laborare ex aere alieno, bardzo się 
zadłużyć, aere alieno ezpediri, ex- 
solvi, uwolnić się; czasem.także 
sam wyraz aes oznacza długi; in 
meo aere est, jest ze mną w sko¬ 
jarzeniu, jest moim przyjacielem; 
ae9 zapłata albo żołd, aes militare, 
albo samo aes; często w licz. mn. 
aera;—przenoś, wartość, homoali- 
cuju* aeris- 

Aesar, aria, m, rzeka w Kalabryi; 
Acsarcus, a, na, Ezarski. 

Aeschlnea, is, m imię filozofa Ateń¬ 
skiego i sławnego mówcy. 

Aesohylus, i, m. tragik Grecki; 
Aescbyleus, a, urn, tyczący się 
Esehyla. 

Aesoulapius, ii, iw. syn Apollina 
i Koronidy, bożek leczenia, które¬ 
mu wąż był poświęcony. 

Aeseuletum, i, w. gaj dębowy. 
Aeaculous, a, um, dębowy. 
Aesculus, i, i gatunek dębu. 
Aeaermn, ac, i. miasto wSamnium; 

stąd AeaeminuB, a, um,Ezerniński; 
Aesernini, orum, m. Ezernińczycy; 
w licz pojed przydomek M. Mar¬ 
cella, i imię szermierza. 

Aesis, is, m. rzeka w Umbryi. 
Aeson, ónis, m. ojciec Jazona. 
Aetópus, i, m. bajkopisarz z Frygi! 
za czasów Krezusa; stąd Aesóplus, 
albo -eus, a, um, tyczący się Ezo- 
pa; Klaudius albo Clodius Aes. 
aktor tragiczny w Ezymie współ¬ 
czesny Cycerona. 

Aectas, atia, i. lato (czas wiosny 
i lata), una bierne et aestate; inita 
aestate; prope eiacta jam aestate; 
czas do wyprawy wojenne, sto¬ 

sowny ; w ściślejszem znaczeniu 
lato- lipiec, sierpień, wrzesień, in- 
cunte aestate, media aestate, ae¬ 
state summa; podług niego czas 
liczono: septima aestate; u poetów, 
aestas, upał. 

Aestifer, a, um, gorący, sprawu¬ 
jący upał. [szacunku 

AestŁmibilU, e, szacowny, godny 
Ae«timatio,ónl», ż. szacowanie, oce¬ 
nienie, szacunek, aestiinatiODem fa¬ 
cere, babere; in aestimationem ve- 
nire, być oszacowanym; aes. fru- 
menti; litis (kary prawnćj); pos- 
sessionis. 

Aestimator, óris, m. ten, który sza¬ 
cuje, ocenia, taksator, frumenti; 
rerum; immodicus aes. sui, wiele 
o sobie rozumiejący. 

Aestimo, 1. szacować, itaksować, fru- 
mentum, litem (alicui albo alicu- 
jus) przedmiot sporu i koszta pro- 
cessu szacować; ut &estimatur(jak 
oceniają);—przenoś, czcic, poważać, 
trzymać o kim, uważać za co, z 2. 
albo 6. przyp. ntagni albo magno, 
(wielce), minoris (mniej); z przyim. 
ei i 6. przyp. albo samym 6. przyp. 
zasady, podług której oceniamy; 
ox reritate; quae pars (Aąuitania) 
ex tertia parte Galli&e est aesti- 
manda (ma stanowić trzecią część 
Gallii); aliquem habitu corporis; 
animum rultu; ciritatem riribus; 
aliquid rita; aliquos pro sociis; 
Titam. unicam bonom. 

Aentiwus, a, um, letni, tempus, dies, 
avis, sol; aura; aestira, orum, n 
a) obóz letni, wyprawa wojenna; 
bj letnie miejsce pobytu ludzi i zwie¬ 
rząt; także trzody tam przebywające. 

Aeetuarium, ii, n.wylćw od przy¬ 
bywającej wody morskićj, 

Aestuo, 1. wrzćć, palić się, aestuat 
ignis; być gorącym, aestuat cias¬ 
tu s -ger, aer, sol; o ludziach: roz- 
grzćwać się, sub ponderc, pałać 
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żądzą, in aliquo; burzyć się,szumićc, 
gurges aestuat; być niepewnym, 
chwiać się, wahać się, dubitatione 

Aestuóse, przyst i zapalem- 
Aeatuósus, a, um, gorący, parny, 

spiekły, via, Calabria; burzący 
się, freta. 

Aestue, us, m. skwar, upal, gorącz¬ 
ka, intolerabilis; aestu fatigari; ad 
aestus ritandos; burzenie się, szum 
gotującći się wody; burzenie się 
morza, bałwany;—przenoś, gwał¬ 
towność, siła, żądza, curarum, in- 
genii, belki cmlis; wahanie, się, 
niepewność. 

Aesula, ae, ż, albo Aesulum, i, n. 

miasteczko Ekwów, Aeaul&nuB, a, 
um, Ezulański. 

Aetas, atia, i. a) wiek, życie, quum 
aetas ejus incidisset in ea tempera; 
ea aetate esse, być w tym wieku; 
fikus td aetatis, (w tym w.); sumus 
idaetatis; ab initio aetatrs; ab ine- 
unte aetate; flos aetatis, albo flo- 
rensaetas (młodość); robur aetatis, 
siła wieku; — z bliższćm oznacze¬ 
niem: ruilitaris, oonsularis, pueri- 
lis, juTenilis, adulta, media, ex- 
trema, septuagenaria; quum ter- 
tium annum ageret aetatis; auuo 
aetatis undericesimo; czasem samo 
aetas znaczy wiek młodzieńczy, de- 
decora, qnae aetas ipsius pertulit; 
albo wiek podeszły, quum propter 
aetatem jam pedibus non faleret; 
b) czas, heroicis aetatibus; eitre- 
ma imperatorum aetas; et sua ae¬ 
tate et posteriori tempore; ejus ae¬ 
tatis esse; aetatis suae, ad nostram 
aetatem (do naszych czasów) — c) 
przeciąg panowania, ut omni ejus 
aetate unus senator damnaretur; d) 
czas w ogóle: omnia fert aetas. 

Aetatula, ae, ż. latka, wiek dziecięcy. 
Aeternitaa, atie, i. wieczność, ab 

omni aeternitate. 
Aetemo, 1. uwiecznić. 

Aeternus, a, um, wieczny, od nie¬ 
pamiętnych czasów pochodzący, 
sordes; nieśmiertelny, memoria, 
gloria; na wieki, in aeternum, ae- 
terno, wiecznie, ustawicznie, bez- 
przestamiie. 

Aether, erla, m. wyższe, subtelniej¬ 
sze powietrze; niebo, mieszkanie 
bogów; świat nadziemski, strona 
przeciwna krainie podziemnćj. 

Aethereus, a, um, powietrzny, nie¬ 
bieski, natura; arces; z powietrza 
spadający,aqua; do ziemskiego świa¬ 
ta należący, aura ae. vesci (żyć, 
oddychać). 

Aethiops, rs, m. Murzyn, w licz. 
mn Aethiopes, um, m. Etyo- 
powie. Murzyni; Aethiópia, ae, i. 
Etyopia, kraina w Afryce podzie¬ 
lona na zachodnią i wschodnią. 

Aethra, ae, i. wyższe powietrze, 
niebo. 

Aethra, ae, i. matka Tezeusza; 2) 
córka Oceana, matka Hyad. 

Aetna, ae, ż. góra ogień wybucha¬ 
jąca w Sycylii, którą Jowisz ol¬ 
brzymów Tyfona i Encelada przy¬ 
wali! (onus Aetna gravius); tam 
Wulkana i Cyklopów miały być 
kuźnie. Aetnaeus, a, um, Etuejski 
należący do Etny i w ogóle Sy¬ 
cylijski; Aetnaei, oram, m. Cyklo¬ 
py; 2) miasto przy Etnie, stąd Aet- 
nensis, e, Etneński, i Aetneuses, 
ium, m. Etneńczycy 

Aetólue, i, m. Etolczyk, i pnym. 
Etolski, w licz. mn. Aeteli, oram, 
Etolczycy, mieszkańcy Etolii. Ae- 
tolia, ae, i. kraina w średnićj Gre- 
cyi; Aetólicua, a, um, Etolski, 
Aetólia, idis, i. Etolka, Aetólius, 
a, um, Etolski, heros (Dyomed). 

Aeritaa, atia, i. dawna forma za¬ 
miast aetas. 

Aemun, i, n. wiek, wieczność, ży¬ 
cie =aetas, aerum agere (przepę¬ 
dzić); omneaerisui spatium; wiek 
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życia, meun: f los aevi (młodość); in- 
teger ae»i (młodzieniec); aevo ingra- 
Tescente, w wieku podeszłym; aevo 
confectus, laty strudzony; czas życia, 
prozami nostri aeri; nostro aevo. 

Afer, patrz Afri. stępuy. 
Affabilis, e, ludzki, uprzejmy, przy- 
AffŁbiUtas, atis, i. przystępnośr, 
łagodnpść, ludzkość. [nie. 

Affibre, przy ił. sztucznie, dowcip- 
Affatim, przysł. obficie, dostatecznie, 

dosyć, vesci; z przyp. 2. sibi co- 
piarum esse. 

Aftatue, us, m. przemówienie. 
Affectatio, ónls, i. chęć zbyteczna 
otrzymania czego; zapęd; przesada. 

Affectator, óris, m. ten, który się 
bardzo zaczem ubiega, justi amo- 
ris; libertatis; imperii. 

Affeotlo, ónis, ż. usposobienie, stan, 
firma a. corpons; coeli; astrorum; 
— przenoś, skłonność, stan duszy, 
animi. 

Affecto, 1. jąć się czego, starać się 
o co; ubiegać się, deitra navem; 
nam (wchodzić na drogę, torować 
sobie drogę); spem (żywić); mun- 
ditiam. non affluentiam; fiscicom- 
moda non admodum afiectans; pnn- 
cipatum totius orbis; imperium, 
reguum; civitates (starać się pozy- 
skać serca obwateli); przesadzać,wy¬ 
stawnie, wytwornie co poczynać; 
ze spój. ut, albo tryb. bezok. 

Affeotue, a, um, obdarzony, skłon¬ 
ny, virtutibus, ntiis; usposobiony, 
manus recte a.; oculus probe a.; 
quomodo a. ccelo (pod jaką gwia¬ 
zdą), cierpiący, osłabiony, Caesar 
graviter aflectus, raletudine, mor- 
bis affectus, aetate albo senectute 
jam affectus; affecta jam aetate; 
zrujnowany, res affectae; fides af. 
zmniejszony kredyt; molestia af. 
przykrością dotknięty; bellum, woj¬ 
na blizka końca; aeetatc jam prope 
affecta, ku końcowi lata, 

Affeotus, us, m stan, usposobienie, 
corporis, ammi; dubii; intimi; a. 
mentis puerilis; wzruszemo umy¬ 
słu, namiętność, inaczej motns ani¬ 
mi albo commotio; żądza, sprzy¬ 
janie, życzliwość. 

Affero, attuli, allatum, afierre, 1) 
przynieść, dostarczyć, dostawie, la- 
pidem ad introitum acdis; cibana 
camelis; eo munera; panem; do- 
na; coronam dunum(w darze); epi- 
stolam, albo literas ad aliquem, 
albo alicui; aliquem; se afierre, 
albo afferri, przenieść się, zbliżyć 
się;—przenoś, u) afierre consulatum 
in familiam (wnieść); alicui au- 
lilium; alicui salutem (pozdrowić); 
manus alicui albo alicui rei, w do¬ 
brej myśli: pomagać; albo prze¬ 
ciwnie: rzucić się na kogo, na co; 
vim alicui, gwałt zadać, zmusić; 
vim ritae suae; vim et manus; by 
przynieść wiadomość, nuntium, la- 
mam, rumores; afierre aliquid, de 
aliqua re; z 4. przyp. i tr. bezok.; 
stąd. qunm crebri afferrent nuntii, 
z 4 przyp. i tr. bezok.: c) przyto¬ 
czyć, cansam, argumentum, consi- 
Iium, testimomum, aetatem (na unie¬ 
winnienie); 2) rodzic, wydawać 
(o roli i drzewach);—przenoś, spra¬ 
wić. zrządzić, być przyczyną, ali¬ 
cui mortern, pernioiem, detrimen- 
tum, dolorem, incommodum, con- 
temptum, coluptatem, lactitiam, 
salutem, facultatem fugiendi, fidu- 
ciam; wprowadzić, nora in remi- 
litari. 3) przydać, multa de suo. 
quis attulerit; przyczynić się do 
czego, wpływać ua co, utilitatem 
reipublicae; afierre aliquid ad ali- 
quidalbo aLicui rei; nihil aff., mul¬ 
tum alf 

Affllcio, feol, fectum, 3. opatrzyć, 
medicaminc Tultum; splamić, ali- 
quem macula: zaszczycić, regls ho- 
nore et nomine; praemiis, mune- 
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ribu*;rerbis;sprawić,laetitia; na- Afflwus, a, um, przybity, przy- 
bawić, desiderio, aegritudine, jgno- twierdzony, przyprawiony, ad ati- 
minia, mołestia, timore; zrządzić, quid albo alicui rei. 
injuria; zabić, morte; — na stronie Afflitus, us, m. dmnehame, powie- 
biemćj• affici benelicio, otrzymać rranie, dęcie, powietrze, maris; 
dobrodziejstwo; admiratione, dzi- montinm (od gćr); ex tcTra (wy¬ 
wie się; meto, lękać się, obawiać ziew); solis(od npaln słonecznego); 
się; dolore, bolćć; calamitate, być —przenoś. dmnns, natchnienie, 
dotkniętym, tabe, morbo, clade, Afflictitio, ónis, i. trapienie, drę- 
inopia, difficultate. mało; być nka- ozenie. 
ranym, poena, supplicio, exsilio, Afflictio, dnia. i. smutek, troska, 
rerberibus; zziębnąć, frigore; wy- Affiioto, rzucać, miotać; se affiictare. 
wiśrać wpływ szkodliwy, aestus, albo affiicUri, trapić się, dręczyć 
labor, fames, silis afficiunt cor- się; być dręczonym, miotanym, na- 
pora; przerazić, wzruszyć, dotknąć, ves tempestas afflictabat; affiictan- 
zająć, ująć, ut eorum ita afficeren- tur nar es in radis, aflliciari tem- 
tur snimi; literae tuae sic me af- pestate; morbo, aestu, febriąue. 
fecerunt; dodać, zbliżyć; biern. być Affliotor, orla, m. który trapi, prze- 
w związku, ad id, de quo quaeritur. śladowca. 

Afflgo, fixi, fiium, 3. przybijać, Afflictus, a, um, utrapiony, upadły, 
przymocować, przylepiać-, literam nieszczęśliwy,respublica; conditio; 
ad caput, aliquem cruci; aliquem rebus afflictis, w nieszczęsnem po- 
lecto (zmusić, żeby został w łóżku); łożeniu: rzeczom, afflictis succur- 
pilum pectori (przeszyć, przebić); rere (nieszczęśliwym); przerażony, 
fclces affiiae longuriis;—przenoś, homo, animi bonorum. 
animo (wrazić, wpoić). Affligo, flixi, flictum, 3. uderzać 

AfŁngo, finri, fictum, 3. przyda- o co.narem ad scopulos, rasa pa- 
wać, kształtować, alicui manus; rietibus, crus saxo; navim undae; 
partem corporis; natura aut atfin- uszkodzić, nares afflictas atque in 
git, aut mutat: zmyślać, aliquid litore ejectas; dręczyć, trapić, affl. 
rumoribus; alicui falsam laudcm. bcltis. 2) obalić, solo: affl arbo- 

Ajfinla, e, graniczący, gens a. Mau- rem, statuam; pobić, pokonać, Per- 
ris;powinowaty; —przenoś, nczcs- sas proeliis; rictorem;—przenoś.aj 
tnik, spćłwinowajca, facinori; rei poniżyć, lekceważyć, religiones; b) 
capitalis; alicujus cnlpae. osłabić, senatns me non affliiit, 

Alflnitas, Łtis, i. powinowactwo dać upaść, causamsusceptam; rem 
z małżeństwa, sąsiedztwo; —prze- rituperando; trapić, zasmucać, ali- 
noś. związek, literarum. quem, animos; se affligere, tra- 

AfOrmite, przytl. z zapewnieniem, pić się. 
święcie, mocno. |twierdzenie. Afflo, 1. dmucbac, chuchać, wiać 

Afflrmńtio, 6nis, i. zapewnienie, po- woń wyziewać;—przenoś, być przy- 
Afflrmo, 1. wzmacniać, utwierdzać; jaznym, alicui, afflante fortuna 

societas jurę jurando affirmatur; przynieść, rumoris nescio qnid 
alicui spem- aliquid Tationibus, owionąć, nieznacznie udzielić, lae 
Tirtutemarmis , upewniać, zaręczać; los oculis honores; 2) tchnąć na 
twierdzić, aliquid albo z 4 przyp. co, dmuchać na co, terga tantum 
i tryb. bezok. afflante rento: taurorum affl&ri ore; 
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aliąuem fulmiuis ignibus (razić); 
affiari incendio (być ogarniemym); 
— przenoś, afflata est nnmine jam 
propiore dei, (natchniona). 

Aftuens, tis, obfity, napływający, 
copiae; amicitia ditior et affluen- 
tior (która często więcćj daje, jak 
odbiera); z przyp. 6. opibus,copiis. 

AfBuenter, pnyst. obficie. 
AfHuentin, ae, i. napływanie, ob 

litość, omniumrerum; munditiam, 
non affluentiam affectabat. 

Affluo, fluii, fluruin, 3. przypły¬ 
wać, napływać, moenibus; przyby¬ 
wać w wielkićj liczbie, obfitości, 
hostis affiuit; obfitować; aiiątia re, 
diiitns, Toluptatibns. 

Affor, nieużyw. w 1. osob. przema¬ 
wiać do kogo, aliquem rersibus, 
nominc; żegnać się z kim, aliquem; 
błagać, przemawiać z prośbą, deos, 
Vcstam. 

Affore=affnturum esse, patrz assum. 
Affrieo, fricui, fricturo, l.nacićrać; 

stąd affrictns, us, m. nacieranie. 
AfTui, patrz assum. 
Atrtilgeo, fulsi,2. zajaśnićć, rultas 

nbi tuns aifnlsit; zabłysnąć, spes, 
fortuna, lui civitati 

Affundo, fudi, fusum, 3. przylć- 
wać, aliqttid aticui rei; dodawać, 
stawiać, alf. eąuites cornibus; Wero. 
rozciągać się, leżeć przy czem, pły¬ 
nąć koło czego, affusae jacent ta¬ 
tunio; amnis plurimis affustis op- 
pidis. [sum. 

Atfuturua, , n i.n. imiest. patrz as- 
Aforem, afore, patrz absurn. 
Afranius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; 2) Afranius, ii, m. 
wódz ze strony Pompej usza; Afra- 
ni&nus, a, um, Afranianski. Afra- 
niani, orum, m. Afraniańczycy. 

AM, orum, m. mieszkańcy Afryki, 
Afrykańczycy; zwykle mieszkańcy 
krainy Kartagińskiej; w licz. pojed. 
Afer, fra, fiata, Afrykański, tu¬ 

czów. Afrykańczyk. Afriea, ae, i. 
część ziemi, Afryka, często ozna¬ 
cza krainę Kartagińską; Afriofaua, 
a, um, Afrykański, przydomek Scy- 
piona; Africanae (bestiae), Afry¬ 
kańskie dzikie zwierzęta. Afrioua, 
a, um. Afrykański, rentus, albo 
samo Africus, wiatr południowo- 
zachodni; Africae procellae, połu¬ 
dniowo-zachodnie. 

Agamedea, is, m. syn Ergina, króla 
Orchomenu, brat Trofoniusza. 

Agamemnon, dnia, za. król My cen, 
brat Menelausa, wódz Greków 
w wojnie Trojańskiej; Agsmem- 
ndnius, a, um, Agamemnoński. 

Aganippe, es, i. żona Akryzyusza, 
matka Danai; 2) zdrój przy Heli- 
konie w Beocyi; Aganippeua, a, 
um, Aganippejski; Aganippis, idee, 
i. do Aganippy należąca, od niój 
pochodząca. 

Ag&so, ónts, m. masztalerz. 
Agathdcles, is, m. król Syrakuz. 
Agathyrna, ae, i. miasto w Sycylii. 
Agathyrsi, orum,»».naród w Scytyi. 
Agavd, es, i. córka Kadmusa, ma¬ 
tka Penteusza 

Age, tr. rozk. od ago, wyraz wzma¬ 
cniający, nalegający, nuż, nuż więc, 
zachęcając: mittite agedum; prze¬ 
chodząc do innego przedmiotu; age 
mu, inquam, sed erat aequius; 
(dobrze! ale.) 

Agelaatus, i, m. przydomek Krassa. 
Agellulua, i, m mała rola. 
Agellua, i, m. mała rola, ogród. 
Agama, atis, n. oddział wojska 

u Macedończyków. 
Agendieum, i, n. miasto Senonów. 
Agenor, dris, m. ojciec Kadmusa, 

król Fenicyi, od niego Dydona ród 
swój wiodła. Agendreus, a, um, 
należący do Agenojra, Fenicki, Kar- 
tagiński; Agśnórides, ae, m. po¬ 
tomek Agenora. 

Agens, tis, 1) skuteczny, żywy. 
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dzielny, acer orator, incensus et 
agens; 2) skariyciel, powód (w zna¬ 
czeniu sądowćm); 3) rerum, ro¬ 
dzaj urzędnika policyjnego. 

Agor, agri, m. 1) Tola, pole; 2) po¬ 
siadłość wiejska; 3) powiat, kraina 
Helvetius, Fałernus. 

Agesilaua, i, m. król Sparty. 
Agesis, to jest: age sis, patrz ago. 
Aggemo, 3. wzdychać. 
Agger, erie,m. 1) materyzł do grobli 

albo wału, ziemia, gruz i t. p. ag- 
gerem potere, comportare; aggero 
eiplere fossas, paludem; 2) grobla, 
szaniec, okop, wat, droga ubita, 
aggerem apparare, instruerc, ex- 
struere, jacere, facere, agere; poet. 
wzniesienie, kupa, gromada.-nWei, 
armorum. sypka. 

Aggór&tio, ani*, i. kupienie, na- 
Aggóro, 1. kupić, gromadzić, usy¬ 

pać, trames inter paludes aggera- 
tus; cadarera;—przen. powiększać, 
dictis iras; 2) zasypać, ziemią za¬ 
pełnić, spatium (maris). 

Aggero, gessi, gestum, 3. znosić, 
arboTes, faces, terram, humum; 
2) dodawać, powiększać, quadran- 
tes patrimonio;—przenoś, zarzucać 
co komu, probra, falsa 

Aegeatus, us, m. znoszenie, dostar 
czenie, pabuli, lignorum; nasypka, 
arenae. 

Agglómero, 1. kupić, gromadzić, 
lateri agglomerant (se) nostro. 

Agglfitmo, 1. przykleić, spajać, 
łączyć. 

Aesrawo, 1. obciążyć; a. pondus, 
powiększyć ciężar; dołorem, sortem 
alicujus, pogorszyć. 

Acgridio, óre=aggredior, gressus, 
3. a) przystępować, zbliżać się, 
udać się do kogo, aliquem; dzia¬ 
łać na kogo, arte, pecunia, largi- 
tione; uderzyć na kogo, albo na 
co; aliquem ferro, latere operto, 
Praenesteu, murum; b) wziąć się 

do czego, przystąpić, ad causam, 
ad rempublicam, ad dicendum: 
proelium; ancipitem causam, faci- 
nus; a. dictis, zacząć mówić; czę¬ 
sto z tr. bezok. 

Aggrego, 1 kupić, gromadzić, eo- 
dem aliquem; 2) przyjąć, przy¬ 
puścić, przyłączyć, aliquem in su- 
um mimerum; filium ad interitum 
patris; aliquem equitibus; se ad 
amicitiam alicujus; se alicui. 

Aggressio, oni*, i. przystąpienie, 
najazd, napad; wstęp. 

Afeills, e, szybki, żartki, lekki, clas- 
sis, rota, manus;—przenoś, prędki, 
sprawny, obrotny, sensus, snimus, 
industria. 

Agilitas, atie, ź. prędkość, chyżość, 
navium,rotarum;—przenoś, żywość, 
naturae. 

Agis, idis, m. 4. przyp. Agim albo 
Agin, imię kilku Spartańskich 
królów. 

Agit&bilis, e, ruchomy. 
Agit&tio, dnie, i. poruszenie, koły¬ 

sanie, corporis, lecticae, linguae, 
maris; — przenoś, zajmowanie się 
ezem, studiorum. poganiacz. 

Agitator, órie, m. który' pobudza, 
Agitatue,a,um, poruszony, miotany. 
Agite, agitedum, patrz ago. 
Agito. 1. poruszać, poganiać, pę¬ 
dzić, triremem; rentis agitatui pi- 
nus; hastam; marę rentorum ri ag.; 
agitata fluctibus Helle;—przenoś, 
podburzać, poduszczać, gentem; zaj¬ 
mować, ćwiczyć, uprawiać, animum, 
ingenium: myśleć nad czćm, rozmy¬ 
ślać, rozważać, aliquid in animo, in 
mente.aibo animo.mente, albo agita- 
re aliquid, de aliquare; często ztr- 
bezok. z id, hoc, i następn. quod; 
Alexandrum interempturi agita- 
bant, t. j. ut interimerent; b) pędzić, 
gonić, polować, equum; feras; prze¬ 
śladować, niepokoić, dręczyć, nę¬ 
kać, auimum curis; aliquem in- 
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ndia stimuiisque; pobudzać, m 
aliquid; sterować, kierować, cut- 

rns ad flumina; sprawować, im¬ 
perium; cj bawić gdzie, przeby¬ 
wać, pro castris; pro muro agitari; 
zajmować się czem, mutas artes; 
mieć straż, praesidia; postępować, 
arbitrio paucorum agitabatur; fc- 
rocius ag.; życie przepędzać, vi- 
tam, obchodzić, dies festos; wy¬ 
prawiać, sporządzać, wydawać, con- 
vivium; choros, tańczyć; d) obja¬ 
wiać, okazywać, gaudium, atque 
laetitiam; odium: na str.bier. pa¬ 
nować, pas agitatur; agitanturm- 
dutiae. 

Aglaia, ae, i. jedna z trzech Gracyj. 
Aglaophon, ontis, m. malarz z lazos. 
Aglauros, i, i cćrka Cekropsa 
Agmen, mis, n ciąg, gromada, 

tium, orszak, poczet w ogóle; ho- 
minum, mulierum puerorumąue, 
patriciorum, comitum, wojsko cią¬ 
gnące, pochód wojska, eiplicare 
agmoii (uszykować); agmine instruc- 
to; ag. quadrato (wojsko w czwo¬ 
rościan uszykowane); ag. obliquum 
(w szyku ukośnym); a. pninum, 
przednia straż; medium, średnia; 
eztremum, ultimum, noiissimum, 
tylna" a. cogere, claudere, iść w koń¬ 
cu ; a. constituere, wstrzymać kro¬ 
ki; — w ogóle zbiór wojska: huic 
lanto agmini dus defuit; pochód 
floty, bagażów, impedimentorum; 
rudis agminnm, nieobznajomiony 
ze służbą wojskową, 2) gromada, 
mnóstwo, corrorum, ferarum, ca- 
num (sfora); 3) o ruchu rzeczy 
nieżywotnych, a. remorum, aqua- 
rnm; 4) o kręceniu się i zwijaniu 
się wężów; eitremac agmina cau- 
dae; 5) o pociągu wojska, o mar¬ 
szu, in agmine dimicare: agmine 
lmpediti. 

Agnascor, natus, 3. przyróść, przv- 
rodzićsię, o dziesiach urodzonych 

po śmierci ojca, lub po zrobionym 
testamencie, i przybranych. 

Agnfitio, Cnie, i pokrewieństwo 
po ojcu. 

Agn&tua, a, um, urodzony po zro¬ 
bionym testamencie; krewny po 
ojcu. [agnina, baranina. 

Agnmua, a, um, jagnięcy; rzcczou’. 
Agnltio, ónta, i. uznanie, poznanie. 
Agnitus. a, um, imiesł. od agnosco. 
Agnóminfttto, oni* i zbliżenie do 
siebie dwóch wyrazów podobnych 
brzmieniem, a różniących się zna¬ 
czeniem. 

Agnoaco, nóvi, altom. 3. uznaćt 
ogłosić, aliquem natum, fiłium, du- 
cem, regem, przyznać, przypisać 
co komu, crimen, facti, illius glo- 
riam; omula; także z4przyp.itr 
bezok.; 2) poznać, reminiscendo a. 
filium, matrem; herbam, rocem; 
aliquem cultu regio; deum ex ope- 
ribus; deo«; ex se (biorąc miarę 
z siebie); 3) usłyszćć, sonitom. 
gemitum. 

Agnua, i, m. baranek, jagnię. 
Ago, Sgi, actum, 3. I) pędzie, pro¬ 

wadzić, pecora per colles; borem 
Bomam; jumenta; cap tir os prae se; 
aliquem tinctum antę se; aliquem 
in ultimas solitudines; agmen; ag- 
men agi tur (postępuje); se agero 
(iść); b) poruszać, quercus (o Or¬ 
feuszu); nubes, undas ągere; flu- 
men adrersum agitur; naris obii- 
qua agitur (płynie); c) prowadzić, 
kierować, currum, jumenta; harem; 
quadriremes ad urbem; classem iu 
dśrersam partem;—przenoś.ad ri- 
tam agendom; animus cuncta agit 
(kieruje): aliquem transversum age¬ 
re (ua błędną drogę prowadzić); 
atiquęm ad aliquid ; animum ali- 
cujus ag. (wabić pociągać); II) po¬ 
rywać, unosić, quo quemque me¬ 
to agebat, szczególniej w znacz, 
biern. turba fugientium actus; quo 
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nultitndo omnis sgebatur; cquo 
temere acto; agi per auras, b) po¬ 
lować, gonić, ścigać, cerros, apros, 
canes: praecipites Pompejanos; pę¬ 
dzie, aliquem de fundo (spędzić); 
aliquem iu hostium urbem; in ex- 
silium, hostes ad narem;—przenoś, 
agunt eum praecipitem pcenae ci- 
vium (spychają w przepaść); diris 
aliquem; (przeklinać, ścigać prze¬ 
kleństwem); — pobudzać, zachęcac, 
zagrzewać, aliąuem aliquem ad 
aliquem; albo in aliquid; c) wy¬ 
pędzić, wyprowadzić, sprzątnąć, 
zabrać z sobą, agmen (hostiom) 
pecorum modo; boves: impedimen- 
ta secum; praedam albo praedas; 
ferre et agere aliquid; (wywieźć, 
wynieść); III) wznosić, wypuszczać 
(o roślinach), radices, folia, fron- 
dem, se laeta ad auras pinus agit; 
actae ad sidera pinus: spumas in 
ore, pienić się, pianę toczyć; ri- 
mas, padać się, rysować 6ię, dziu¬ 
rawić; agentes frigora venti (nio¬ 
sące zimno); qu«s (aves) natnralis 
leritas ageret adsidera;—przenoś, 
rera gloria radices agit et propa¬ 
gator; illum aget penna — fama 
superstes (wznieść); IV) zbliżać, 
przysuwać, vineas, turresque sd 
oppidum; testudines; robić podko¬ 
py, runiculos, cloacam sub tcrra; 
panetem; zapuszczać, molem mari; 
wbijać, sublicas obiique; bj cis¬ 
kać, rzucać, tela in aliquem; ha¬ 
sta alicui per armos acta; cj ścią¬ 
gać, spuszczać z góry, pinus ab 
alto in terram; d) miotać (=agi- 
lare); acta borea pinus; fundam 
circum caput; — przenoś, powo¬ 
dować się, ubt multitudo aut stu¬ 
dio agitur, aut ira; zachwiać się, 
bonitas, quae nullis casibus agi- 
tnr; konać, rfnimam agere; V) ba¬ 
wić, sprawować się, circa mnros 
et in stationibus solute et negli- 

genter; se ag. odznaczać się, tanta 
mobilitate se; negligenter se et 
avare agentes. VI) a) przedsiębrać, 
działać, sprawować, wykonywać, 
quid ageret imprimis quid legeret; 
haec fere egit; quaecumque a Ko- 
manis agemitur; quaccumque age- 
rentur, fleri praecepto suo; omnia 
consilio alicujus; multa bene, stre- 
nue; egregias res; nibil non tran- 
quillum et placidum agens; szcze- 
gólnićj w odniesieniu do czynności 
publicznych; senatum a. (zgroma¬ 
dzać); conrentus a. (odprawiać 
odbywać posiedzenia) eensum (ro¬ 
bić popis, przegląd ); censuram 
praefecturam urbi, proconsulatum, 
honorem (sprawować, piastować); 
bellum (kierować); proelia (staczać); 
custodiam, yigilias, ezcubias (od¬ 
bywać); curam (mieć); nakoniec: 
agere aliquid, być czynnym; nihil 
agere, niczego nie dokazać; quid 
agis? co robisz? jak się masz? 
quid agam? cóż pocznę? b) szcze- 
gólnićj w znaczeniu religijnem: 
agonę? (pyta) oflarnik); age, albo 
hoc age (odpowiadał kapłan prze¬ 
wodniczący ofiarom, przed zabi¬ 
ciem bydlęcia); mówiono także 
w innem znaczeniu: hoc age, albo 
hoc agite (uważajcie); aliud, albo 
alias res agere (nie uważać); id 
agere, ut albo nc, mieć co na my¬ 
śli, starać się, zwracać na co uwa¬ 
gę, zakładać sobie za cel działa¬ 
nia, do czego dążyć, aby, albo aby 
nie; dies festos a., obchodzić; cho- 
ros, tańczyć; triumphum, odbywać 
O działaniach w senacie i przed 
ludem: traktować o czem, mówić, 
agitur res, albo de a!iquo; de ali- 
qua re, in senatu, in curia, cum 
populo; per senatum albo per po- 
puhun agi (być rozstrzygnionym) 
agere cum aliquo rem, albo de 
aliqua re z nastp. ut albo ne, urna- 
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wiać cię, układać się, rozmawiać; 
agere, wniosek zrobić, myśl podać; 
illo auctore atque agente. W zna¬ 
czeniu sądowem: causam albo rem, 

■proces prowadzić, sprawy bronić, 
lege, jurę; aliquem reum, oska¬ 
rżyć, pozywać; — agitur res, albo 
de re, idzie o to; existimatio in 
ea re agitur; ag sin tur rectigalia; 
acta res est, albo actnm est, stało 
się, przepadło! już po nas! zginę¬ 
liśmy!; actam remagere, robie to, 
co już zrobiono, niepotrzebnie za¬ 
dawać sobie pracę; na mównicy 
i w teatrze żywo, dobitnie rzecz 
przedstawić: quae sic ab illo acta 
•sse constabat oculis, roes, gestu, 
ut-; canticum; rersum eó gestu; 
fabulam, primas partes (główną 
rolę); agere aliąuem (grać rolę); 
a. gratias albo grates, laudes gra- 
tiasque albo gratesque alicui, po¬ 
dziękowanie pochwałę oświadczać; 
a. aetatem, ritam, jurentam, se- 
sectutem, hiemem, przepędzić; tak¬ 
że samo agere, żyć; a. annum quar- 
tum, mieć rok czwarty; mensis 
agitur hic keptimus: upływa ósmy 
miesiąc; aiiud ageudi, aliud qui- 
escendi tempa*, inny czas działa¬ 
nia, inny spoczynku; postępować, 
obchodzić się, leuius, bene, małe; 
agitnr beue mccum, dobrze mi się 
dzieje. 

Agon, Ania, w. walka, utarczka na. 
igrzyskach. 

Agón&lia, órum, albo ium, święto 
na cześć Janusa; stąd Agonalis, e, 
należący do Agonaliow. 

Agónlus, ii, m. przydomek Janusa; 
Agonia, orum, n. toż samo co Ago- 
naiia, tudzież ofiara na uroczystość 
Janusa przeznaczona. 

Agrarius, a, um, rolny, rolniczy, 
leges, largitio, res (podziw grun¬ 
tów); — Agrarii, orum, m. ludzie 
sprzyjający podziałowi roli. 

Agrestis, e, na polu rosnący, dziki, 
palmae, parones, silra (z dzikiemi 
drzewami); — przenoś, dziki, nie¬ 
okrzesany, nieczuły, rultus, domi¬ 
nu* żyjący na wsi, wieśniaczy, 
hospitium, restitus, amiculum, vi- 
ta; homo a. albo samo ągrestis, 
wieśniak; nmsae agresiiores, nau¬ 
ki, które na złagodzenie i uszla¬ 
chetnienie uczuć nie wpływają: 
przeciwne im, studia humanitatis. 

Agrioola, ae, m rolnik. 
Agrioóla, ae, m. teść Tacyta. 
Agncultio, ónis, i. uprawa roli 
Agricultor, órie, iK. rolnik. 
Agricultiira, ae, i. rolnictwo. Upra¬ 

wa roli. 
Agrigentum, i, n. miasto w Sycylii; 
stąd Agrigentinus, a. um, Agry- 
gentynski; Agrigentini, orum, m. 
mieszkańcy Agrygentu. 

Agripeta, ae, n. domagający się 
ziemi sobie należnej; napadający 
na cudze role. 

Agrippa, ae, m. imię Rzymskie. 
Agrippina, ae, i. imię kobiet z fa¬ 

milii Agryppy; stąd Agrippinensis 
Colonia, miasto nad Renem, i Agrip- 
pinenses, jego mieszkańcy. 

Agyieus, ei, eos, m. przezwisko 
Apollina, jako opiekuna dróg i 
miejsc, publicznych. 

Agylla, ae, i. miasto w Etruryi, 
póżnićj Caere; stąd AgyUinua, a, 
um, Agyllihski, AgylUni, órum, 
». Agyllińczycy. 

Agyrium, ii. ». miasto w Sycylii; 
stąd Agyrinensis, e, Agyryneński; 
Agyrinenses, ium, m. Agyryuen- 
czycy. 

Ah, wyk nykiitk. 
A hala, ae, m. imię Rzymskie 
Aharna, ae, s. miasto w Etruryi. 
AJhen-, patrz aen- 
At, wykrzyk użalenia. 
A!n'= aisne, patrz ajo. 
Ajai, Soła, m unię dwóch Orec. 
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Jticłi bob&terów, jeden syn Oilea, 
króla Lokrów; dragi Syn Tela- 
raona, króla Salaminy. 

Ajo, it. ulom. potwierdzać, zape¬ 
wniać, mówić; ain’ r=aisne, czy 
tak mówisz? czy tak myślisz? 

&jus Lo^uens albo Ajus Locutius, 
który zbliżanie się Gallów przepo¬ 
wiadał, i później jako bóstwo byl 
czczony. 

Ala, ae, i. skrzydło ptaków, pszczół 
i t. p.; poet. obraz prędkości wia¬ 
trów, błyskawicy, piorunów, cza¬ 
su, śmierci, fulminis, fisti; pacha; 
skrzydło, oddział wojska składa¬ 
jący się najprzód z jazdy Bzym- 
skiój, późmćj jazdy sprzymierzeń¬ 
ców; także w ogólności wojska po¬ 
mocnicze; straż przyboczna królów 
Macedońskich. 

Alftb*nda, ae, i. i flram, n. mia¬ 
sto w Karyi; stąd Alabandeni, 

ornm, m. Alabandenowie; Alaban- 
densis,is, m. Alabandeńczyk; Ala- 
baadónn, a, om, rodem z Alaban- 
dy; Alabandis (grec. 1. m.), Ala- 
bandeńczycy; Alabandtu, i, m. za¬ 
łożyciel Alabandy. 

Alaoor, cris, ere, prędki, ochoczy, 
wesoły, czynny, quod alacres ani- 
mo su mus; ite alacres; ad rem 
gerendam; ad bella soscipienda, 
ad pngnandnm, ad cnstodias; 
equus; clamor. 

Alioritas, Mis, I. ochoczość. Męs¬ 
kość, żywość, wesołość, animi; mi- 
litnm; a. reipnblicae defendend*; 
a. belli gerendi, pugnandi; a. ad 
litigandum; perfecti operis; a. ca- 
num in yenando. 

Alaoriter, przytl. żywo, rześko, 
ochoczo. 

Alamannl, patrz Alemanni. 
Alipa, ae, z. policzek, alapam sibi 
ducere (dać); multo majoris aiapae 
mecum reneunt, u mnie wolność 
daleko drożćj się sprzedaje; bo przy 

udarowaniu wolnością otrzymał 
niewolnik od swego pana lekki 
policzek. 

Alarius, a, urn, .skrzydłowy, do 
skrzydła wojsk należący, ai. equi- 
tes, cohortes, albo samo alarii; 
także alares. 

Al&tue, a, um, skrzydlaty. 
Alaudą, ae, i. skowronek; imię le¬ 

gionu Gallów z piórami na heł¬ 
mie; stąd alaudae, żołnieMO tego 
legionu. 

Alba, ae, i. imię wysoko położo¬ 
nych miast, ej Alba Longa naj- 
dawnićjsze miasto L&tynów; stąd 
Albanns, a, um. Albański, takie 
Kzymski; Albani, ornm, et Al- 
bańczycy; Albanum, i, «. imię 
kilko wielkich posiadłości wiej¬ 
skich; b) Alba Fucentia, albo Fu- 
centis, albo Marsom m, miasto Mar¬ 
sów; Bzymska osada w Samnium; 
stąd Albensis, o, Albański, Alben- 
ses, inm, m. Albeńczycy. 

Albinl, órum, m. mieszkańcy Al¬ 
by, patrz Alba; 2) mieszkańcy kra¬ 
iny Albanii, nad morzem Ksspij- 
skióm. 

Albanus, a, um, patrz Alba. 
Albttus, a, um pobielany, biało 

ubrany. 
Albeneie, e, patrz Alba. 
Albeo, 2. bielić się, białym się sta¬ 

wać; albens, biały, equi; aibente 
cmlo, ze świtem. 

Albesoo, 3. stawać się białym 
błyszczóć, o morza (oświśconóm 
od słońca), o płomieniach; albesch 
lur, dnieje, świta. 

Albioi, órum,e». Ind blisko Marsylii. 
Albioo, 1. bielić się, lśnić się. 
Albidus, a, um, białawy. 
Albinos, i, ®z. imię męzkie. 
Albie, is, m. Elba. 
Albius, ii, m. imię rodowe; stąd 
Albićnus, a, um, Albinńsiu. 

Albulus, a, um, białawy; stąd Al- 
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buła, ae, i. a) dawne imię Tybru. 
b) Albula albo Albulae aquae, al¬ 
bo samo Albulae, źródło siarczane 
przy Tyburze. 

Album, i, n. białość, 2) publicznie 
wystawiona tablica biała, na któ¬ 
rej Pontifei Maiimus wypadki 
każdego roku wypisywał; pretor 
przy wstępie swego urzędowania 
swoje zasady i rozporządzenia ogła¬ 
szał; al. seaatorium, lista senato¬ 
rów od czasów Augusta; al. judi- 
cum, od pretorów sporządzona li¬ 
sta sędziów; al. profitentium ci- 
tharmdorum (którzy publicznie wy¬ 
stąpić chcieli). 

Albńnea, ae, i. gaj i grota na po¬ 
chyłości Tyburu ze źródłem siar- 
czanćm. 

Alburnus, i, m. góra wŁukanii. 
Albumu*, i, m. płocica, ryba. 
Albus, a, um, biały, color, coma, 
dentes, restes, equi, takie biało 
ubrany; przysłowie: albus an ater 
sit nescio albo ignoro (to dla mnie 
jest obojętne); albis praecurrere 
«quis (prześcignąć, wyprzedzić); 
alba avis (coś osobliwszego, rzad¬ 
kiego); b) blady, płowy, o świetle 
zachodzącego słońca, księżyca, bla¬ 
dości chorego, przelęknionego; ej 
jasny, notus(niesprowadzający desz¬ 
czu); — przenoś, pomyślny, szczę¬ 
śliwy, Stella (Kastora i Polluksa) 
genius; a. ealculum adjicere alicui 
rei, pochwalić. — porówn. album. 

Aloffius, i, m poeta liryczny z Mi- 
tyleny na wyspie Lesbos. 

Aloamńnes, is, m, snycerz z Aten. 
Aloathoe, es, i. miasto w Achai, 

in&czćj Megan, łożyciel Megary. 
Aloathous, j, m syn Pelopsa, za- 
Alee, es, i. miasto Karpetanów. 
Alc&do, Inie, i. zimorodek, ptak- 
Aloes, is, i. łoś. 
Aloestis, is, i Alceste, es, i. żona 
.Admeta, władcy Fery. 

Aloeas, ei, i eos, m. syn Perseu- 
sza, ojciec Amfitryona, dziad Her¬ 
kulesa; stąd Aloldes, ae, m. Al- 
cyda, Herkules. 

Aloiblades, is, m. wódz Ateński 
około r. 420 przed Chr. 2) Lace- 
demończyk w czasie wojny Rzy¬ 
mian z Grekami. 

Aloldes, patrz Alceus. 
Aloimede, es, i. matka Jazona. 
Aloinous, i. m. król Feaków, miał 

wyborne ogrody owocowe; stąd 
poma dare Alcinoo (o rzeczy zby- 
tecznćj); oddawał się z Feakami 
zmysłowym roskęszom, stąd juven- 
tus Alcinoi. 

Alois, idis, i. przydomek Minerwy. 
Alomseo, i -on, ónla, m. syn Am- 

fiarausa, zabójca swej matki Eri- 
fill; stąd Alomnónius, a, um, Alk- 
meoński. 

Alcmśua, albo Aloumena, aa, albo 
Alcmene, es, i- matka Herkulesa. 

Atoyon, ćnis, i. zimorodek ptak; 
stąd oloyóneus, a, um, tyczący 
się zimorodka, medicamen ale. al¬ 
bo samo aleyoneum, i, n. piana 
morska. 

Aloyóne, es,i. ojcórka Eola, ójAtlasa. 
Alea, ae, i. gra losowa, kostka, lu- 

dere alea. aiiquid perdere in alea; 
jacta est alea, już kość rzuco¬ 
na, przysłowie; — przenoś, rzucać 
się na coś niepewnego, rem dare 
in aieam (ryzykować); alea inest 
alicui rei; in dubiam imperii ser- 
vitiique a. ire (rzucić się na los 
niepewny panowania albo niewoli. 

Ale&tor, Aria, m. gracz w kostki. 
Alec albo allee, ecie, n. i alei, 
eois, ślćdź, sos, rosół z ryb; alei, hal 
lei, alec, halec, palec wielki u nogi. 

Aleoto, U8, i. jedna z furyj. 
AISil oampl, kraina w Cylicyi. 
Alemanni, orum, tn Alemanowie, 

lud między Dunajem, Renem i 
Menem. 
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Alómon, dala* m. ojciec Myscela, 
który dla tego nazywa się Ale- 
mónides, ae, m. 

Ale*, itu, m. i *. przym. skrzydlaty, 
prędki, lekki, szybki; auster aleś, 
passus aleś; rzecz, ptak, Joris, albo 
regia, albo minister fulminis (orzeł); 
Phoebejus (kruk); avida a. albo 
Samo aleś (sęp); Chaonis, albo cx- 
territa pennis (gołąb); Junonis 
(paw); cristatus (kogut); Palladia 
(sowa); Caystrius, albus, albo ca- 
norus (łabędź); Maoouii carminis 
(śpiewak poematu homerycznego, 
bobaterskiego) szczególniej w 
wieszczbiarstwie: alcs, ptak, który 
przez lot przepowiadał przyszłość; 
stąd mówiono o przepowiedni: ali- 
te bona, albo secunda, potiore, 
mała. 

Alesa, -sus, patrz Hal—. 
Alóaia, ae, Ł miasto Mandubiów 

w Gal lii Lugduneńskiej. 
Alotrium, ii, a- miasto Herników 

w Łacyum; stąd Aletrinaa, atia, 
Aletryuacki, i Aletrinates, ium, 
m. Aletrynaci. 

Alóvaa, ae, m. potomek Herkulesa. 
Ależ, patrz alec. 
Alezander, dri, m imię męzkie: 
u) syn Pryama, także Parysem zwa¬ 
ny; bj władca l ery (Pberaeus) 
w Tessalii; cj imię dwóch królów 
Epiru; d) imię kilku Macedoń¬ 
skich lerólów; ej imię dwóch do- 
wódzców Aleksandra W. — Stąd 
1) AleiandrU. albo óa,ae,£. imię 
kilku od Aleksandra W. założonych 
miast w Egipcie, w połud. stronie 
Troady; Al. Troas, albo samo Tro- 
as; między ludyami i Baktrami 
(Al. ad Caucasum); w Sogdyanie 
(Al. ultiiaa); 2) Alezandrinua, a, 
bo. Aleksandryjski, bcllum, Cezara 
wojna w Egipcie po bitwie Far- 
salskićj; Alezandrlnl, órum, m- 
mieszkancy Aleksandryi. 

Alfónua, i, at- P- Alfenus Varo, 
prawnik z Kromony. 

Alfius, ii, m. imię Krymskie. 
Alga, ae, i. mech morski, porost 

na morzu —przyzhnoie: rilior alga, 
o rzeczy malćj wartości. 

Algeo, alsi, 2. ziębnąć. 
Algeaco, alsi, 3. zaziębić się. 
Algidue, a, um, zimny, zmarzły. 
Algidus, i, m. góra w Lacyum; 
stąd aj Algidum, i, «• miejsce przy 
tój górze i miasto; bj Algidns, a, 
um, Algidyjslu. 

Algor, ória, m. zimno, mróz. 
Algóeue, a, um, mchem morskim 

porosły. 
Aliaomon, patrz Haliacmon. 
Alias, priysl. odnosi się do prze¬ 
strzeni i czasu: i) gdzie indziej, 
przy iunćj sposobności, inaczej, 
z resztą, non alias <ju&m, w ża¬ 
dnym innym przypadku, chyba; nie 
inaczój, jak; 2) w innym czasie; 
inną ma; używa się o przeszłości 
i przyszłości, alias, alias, raz, drugi 
raz; bądź, bądź; już, już; alias 
aliter, raz tak, drugi raz inaczej; 
alias aliud sentire, już to, już owo. 

Alibi, przytt. gdzie indzićj, alibi- 
alibi, tu, tam; alibi alius, jeden 
tu, drugi gdzie indzićj; alibi ali¬ 
ter, jgden tym, drugi innym spo¬ 
sobem , w jednćm miejseu tak, 
w drugiem maczej. 

Alica, ae, i. orkisz, zboże, albo 
z uiegozrobiona kasza, papka, napój. 

Alieubi,p«y*ł.gdzieś, gdziekolwiek. 
Alicunde, pnysl. skądkolwiek, al. 
audire od kogokolwiek usłyszóć; 
od czegęś. 

Alłenttio, dnls, *. oddalenie, od¬ 
stąpienie, oddzielenie się, alicujus 
ab aliąuo; ezercitus; al. mentis, 
albo samo *1. obłąkanie,zapamię¬ 
tałość. 

Aliónigćnua, a, um, gdzie indzićj 
urodzony, różnorodny, obcy, homo, 
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hoatis, dominua; dii; testem die- 
nigenas domeeticis anteferre; rzę¬ 
dów. alleuigena, ae, m. i i. cu¬ 
dzoziemiec, cudzoziemca. 

Alićno, 1. oddalić, w obce ręce od¬ 
dać, odrzucić, wypchnąć, odeprzeć, 
na str. hier. w ohcą moc się do¬ 
stać; urhs i pars insulae alienata; 
mo falsa snspicione alienatum; oc- 
cisos al. (sprzątnąć); zbyć, sprze¬ 
dać, res proprias, yestigalia; — 
przenoś, umysł od czego oderwać, 
obojętnym na co uczynić, a me- 
moria pericuii, ab sensu (zoboję¬ 
tnić, nieczułym zrobić); odstręczyć 
kogo, odrazić, odwieść, odmówić, 
omnes a se bonos; omnium suorum 
yoluntatem; §ibi aliquem; timore 
ab eo alienati; insulae alienatae; 
animas ab aliquo alienatus (nie¬ 
chętny, nieprzychylny); odmienić, 
głowę zawrócić; do szaleństwa przy¬ 
prowadzić, obłąkać, al. alicujus 
mentem; alienatae discordia men- 
tes hominum; alienata mente; ve- 
lut alienatus sensibus (pozbawiony 
czucia); intestina alienantnr (zmie¬ 
niają się, psują się); membra alie¬ 
nata (obumarłe). 

Alienuc, a, um, do kogo innego 
należący, cudzyequus, fines, le- 
giones, imperium, mores, Tlrtus, 
fortuna, casus; aes al. dług; no- 
mma, przez kogo innego zrobione, 
zaciągnione długi; inridia (na ko¬ 
go innego ściągnięta); rzeczow. 
alienum, cudzy majątek, własność 
cudza, largiri ei albo de alieno. 
Osobliwie : niepołączony pokre¬ 
wieństwem, przyjaźnią, al. ab ali- 
quo, alienus sanguine regibns; cu¬ 
dzoziemski, zagraniczny, loca; — 
przenoś, obcy, nieoswojony, nieob- 
znajomiony z czem, in physicis to¬ 
in® est alienus; ab aliqua re, albo 
alicujus rei, a literis; consilii; 
o miejscu i czasie: nieprzyjazny, 

niestosowny, niedogodny, szkodli 
wy, szczególnićj o miejscu walki, 
i o innych rzeczach: niestosowny, 
niezgodny, nieodpowiedni, daleki, 
alienissimo sibi loco conflizit; 
a vita mea; a dignitate; albo sua 
persona aut tempore; albo z3przyp. 
illi causae; takie z 2 pTzyp, digni- 
tatis; stąd non alienum est, albo 
(esse) ridetur, jest albo zdaje się 
być stosownem, nie od rzeczy, 
z nastę. tiyb. bezok. Pod wzglę¬ 
dem uczuć i skłonności: nieżycz¬ 
liwy, nieprzychylny, alieno ab ali- 
quo, albo in aliquem amino esse, 
alienum ab aliqua re animum ba- 
bere; joci non aiieuus. 

Alifee, Alifanus, patrz All- 
Aliger, era, erum, skrzydlaty. 
Alimentarius, a,, um, tyczący się 

wyżywienia. 
Alimentum, i, n. zwykle w licz. 

mn. żywność, pokarm, środek utrzy¬ 
mania życia, zasiłek; o przedmio¬ 
tach żywotnych i nieżywotnych; 
—przenoś addere alimenta rumo- 
ribus, alimenta nnbibus affert, 
flammae, ńtiornm. [nie. 

AUmórna, ae, i. żywność, utrzyma- 
Alió, przytl. dokąd inąd, alius alio, 
jeden tn, drugi tam; causam re- 
giam alio transferamus (do kogo 
innego); sermonem alio trausfeia- 
mas (do czego innego); plebcm nus- 
quam alio natam (nie do innego ce¬ 
lu); hoc longe a.spectabat. 

ALIóątil albo alioquin, przysl. pod. 
innym względem, zresztą; wprze- 
ciwnćm zdarzeniu, nadto, oprócz 
tego. 

Alionram i -sus, prtysł. dokąd inąd, 
odnosi się do osób i rzeczy: ju- 
bet aliam aliorsnm ire; aliorsnm 
accipcre aliquid, w innćm zna¬ 
czeniu. 

Alipes.pedls, skrzy dlatonogi, prędki. 
Aliphw, Aliphanus, patrz Ali- 
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AUph&ns •*, ł. miasto w Arkadyi. 
AlipBoa, i, m. niewolnik, który pa¬ 

na w kąpieli włosy pod pachą wy¬ 
rywał. 

Aliptes albo alipta, ae, niewolnik, 
który pana w kąpieli maściami na¬ 
cierał. 

Allana, przysl. ktorędykolwiek, ja¬ 
kimkolwiek sposobem. 

Alujtuwndiu, przysl. krótko, czas 
niejaki. 

Aliquam multn3,a,um, dosyć liczny. 
AUąuando, przysl. kiedyś, illuce- 
scet al. dies; raz przecie, tandem 
aliquaudo Catilinam ejecimus; nie¬ 
kiedy, C7.asem, ntilitatem aliquan- 
do cum houestate pugnnre. 

Aliquanto, patrz Aliqnautus. 
Aliquantulus, a, um, niewielki, 
numcrus frumenti; aliquantulum 
z przyp. 2. a. altitudinis, do pe- 
wnćj, itiejakićj wysokości, a. sus- 
picionis, nieco podejrzenia; ali. 
avidior; al. progredi. 

Ałiauantuj, a, um, niemały, spa- 
tium, numerus; al. oppida (dosyć 
wiele); alkjuantum itineris; in al. 
altitudinis, do dosyć znacznćj wy¬ 
sokości; ze slow. i przymiot, w stop. 
wyższym niemało, al. retardati sunt; 
ali. mutarealiqucin; aliquanto epu- 
lari; aliquanto crudelior; carinae 
al. planiores; aliquanto post, albo 
post aliquanto, po niejakim czasie. 

AiiąuatenuB, przysl. poniekąd 
Aliqui i aliquis, qua, quod, w licz. 

ma. qui, quae, qua, zań*, nieozn. 
przymiot, jakiś, scrupulus, occasio, 
detrimentum. perlucens jam aliqua 
lor, aliqua ex parte (po części); 
sine aliqua computałione; tres ali- 
qui aut quatuor, około trzech lub 
czterech. 

Aliauis, aliquid, zcśm. ztisozzt rze- 
czow., ktoś, coś; ue aliquis dic-at; 
si sibi aliquid polliceretur; civi- 
um suorum aliqnis; alicui euorum; 

aliquid uori consilii; falsi aliqu1d ; 
aliquid memorahile; aliquise*?o- 
bis, aliquis de tuis; — 3) często 
tłómaczy się: dosyć znaczący, nie¬ 
zgorszy , dosyć dobry; aliquid albo 
aliqnem esse, aliquid assequi. 

Atiqu6, przysl. dokądkolwiek. 
Aliquót, liczeb. nieozn. kilka. 
Aliquóties, przysl. kilkakrotnie. 
Alino, ónis, m. zamek nad Łippą 
niedaleko Wesel. 

Aliter, przysl. inaczćj, non al. nle- 
inaczćj, właśnie tak; aliter atque, 
(ac, albo quam) inaczej jak; non 
(haud) a. quam si, albo quam quum, 
albo ac si, właśnie, zupełnie jak 
gdyby; non a. si, nieinaczej, jak 
gdyby nie; non aliter, quam nt, 
pod żadnym innym warunkiem, jak 
aby; oznacza także: przeciwnym 
sposobem, facere, fieri, cadere; 
aliter amicitiae stabiles permanere 
non possunt. 

Autora, ae, i. karmienie, żywienia 
AliCibi, przysl. gdzieindzićj. 
Aliunde, przysl. skąd inąd; alii ali- 

nnde, jeden stąd, drugi z owąd; 
stare albo sentire al., należćć do 
innego stronnictwa; rerbum sump- 
tum aliunde. 

Alius, a, ud, przyp. 2. *Uu», 3. 
alii, inny, nie ten, używa się z rze¬ 
czom. i bez rzecz. dux alius; alia 
causa fuit damnationis; alii nup- 
turn dare quam; quid alii lauda- 
turi foront; alii Macedonum, ali- 
ud commodi; alius-alius, jeden- 
drugi; alius alium, jeden tego, 
drugi kogo innego; ahus alio lo¬ 
co. jeden tu, drugi gdzie indzićj; 
alii aliud muueratur, jednemu to, 
drugiemu co innego; każdemu co 
innego; alius, deinde (albo post) 
alius, jeden i drttgi, już ten, już 
tamten: alius ac, albo atque, albo et, 
albo quam albo nisi, albo z 6 przyp. 
longe alia, ac tu scribis; non alius 
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wMn, atqne nunc sum; lui alia 
wdis et lycłmoruitt, nihil aliud 
qti5in prehendere; nec quidquam 
alind Libertate ąu&esisse; nihil 
aliud agerem, nisi defenderem.— 
Alio die, innego dnia, nie dzisiaj, 
formula używana przez wieszcz¬ 
ków, kiedy zgromadzenie ludu od¬ 
wlec chcieli. Alius zamiast alter, 
alius quoąue consul; unus-alius- 
tertius, jcdcn-drugi-tizeci,— często 
bierze się za ceterus, reliquus, 
cum prope alia omuia beila ccs- 
sarent (reszta wojen); Divitiaco ex 
aliis Gal lis inazimam fidem habe- 
bat; odmienny, różny, homincs 
alii facti suut, zmienili się; in 
alia omuia ire, albo discedere, albo 
transire, hyć przeciwnego zdania 
przy glosowaniu; aliud albo alias 
ras agerc, o głównym przedmiocie 
nie myśleć, zajmować się rzeczami 
ubocEuemi. 

Allusmódi, przysl. inaczśj. 
Allabor, lapsus, lahi, przysunąć się, 

przypłynąć, dostać się, dochodzić, 
przypadać z przyp. 3. albo 4. Cu- 
Tetum all. oris; fama all. aures. 

Ailabóro, 1. pracować mocno, usil¬ 
nie czćm się zajmować. 

Allftcrimo, 1. i allacrimoT, 1. za¬ 
płakać na co, wspólnie płakać. 

AUapeus, us, m. przysuwanie się, 
przylażenie. [przenoś, lżyć. 

Allatro, i. szczekać na kogo; — 
AUitns, a, urn, imiesl. od affero. 
Allecto, 1. wabić. 
Allsotus, a, um, imiesl. od allicio, 

albo allego. 
Alległtio, ónis, i poselstwo, ad 

aliquem. 
Allego, 1, posyłać, wyprawiać, ami- 
cos; aiiquem ad aliquem, albo ali- 
cui; stąd allegati, ponowie; — 
przenoś- coś przytaczać, przywo¬ 
dzić, prawa swoje do czego udo¬ 
wodnić, wykazać, mandata; merita. 

Allego, legi, lectum, 3. wybrać, 
przybrać, omnes de plebe; allegi 
suftragio Druidum; in senatuui 

AUegória, ae, ł. przenośne prze- 
stawienie całego ciągu rzeczy 

Allev&mentum, i. u. ulga. 
AUew&tio, dnls, i. podwyższenie, 

podniesienie: — przenoś, ulżenie, 
złagodzenie, doloris; in meis ma- 
lis sine ulla alleratione permaneo. 

Ailewo, 1. podnosić, podżwignąć, 
prostratos, aliquem albo aliquid 
mana; se (o ludziach i zwierzę¬ 
tach); se clipeo; pelles taberna- 
culi, oculos; narigia (mówiąc o po¬ 
wodzi); — przenoś, ulżyć, złago¬ 
dzić, zmniejszyć, sollicitudines aii- 
cujus, odetchnąć, odpocząć, ałle- 
\ato tuo corpore- pocieszyć, ani- 
mum a moerore; allerań, rozwe¬ 
selić się, wzmódz się, sił nabrać; 
allevor, quum ioquor tecum; we¬ 
sprzeć, aliquid summis eloquenłiae 
wiribus. flerować. 

Allewo i Allaówo, 1. gładzić, po- 
Allec, allci, patrz alec. 
At ile, ae, i. rzeczka w Lacyum. 
stąd Alliensis, Allieński, przy Allii. 

Aliicefftcio, 3. wabić, nęcić, ad. 
aliquid. 

Allioio, leii, lectum, 3. wabić, przy¬ 
nęcać, aliąnem; aliąuem praemiis 
ad se; ściągnąć, zjednać, pozy¬ 
skać, benerolentiam aliorum; po¬ 
budzać, ad misericordiam; ciągnąć, 

przyciągano magnesie),ferrum ad s*. 
Allido, lisi, lisum, 3. uderzyć o co, 

allidi ad scopulos; — przenoś, na¬ 
razić na szwank, uszkodzenie, nie¬ 
bezpieczeństwo, rirtutem; allidi in 
re aliqua, nie wyjść bez szkody 

Alliensis, e, patrz Allia. 
Allifte, arum, i. miasto w San ui- 
um; Stąd AUif&nus, a, um, Alli- 
fański, z Ailify, i Allifana, bpom, 
n. allifańskie naczynia. 

Alllgo, 1. przywiązać, aliquem ad 
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statua, alb® ad palom (złoczyń- 
ę); przytrzymać, ancora onco den- 

tealligarit alterius proram; w ogóle: 
wiązać, krępować, altąuem; ob¬ 
wiązywać, Tulnus, ocnlum;— prze¬ 
noś. a) krępować, rirtutem alliga- 
tam rideas; ne forte hic alliger; 
związać, zobowiązać, przywiązać, 
alicui aliąoem; nuptiis alligati; be- 
neficio, beoevolentiae significatio- 
ne alligari; lex omnes mortales 
alligat; fosdere alligari; ad prae- 
cepta ee, trzymać się prawideł; 
b) se alligare scelere, stać się win¬ 
nym; c) okład wyrazów do pew¬ 
nych prawideł stosować, yerba 
quasi certa lege versus; orationem 
ad rythmos. 

A U ino, levi, litum, 3. nasmarować, 
natrzće, namazać;—przenoś, skazić, 
zarazić, aliąuid alicui rei, vitia 
sua alicoi. 

Aliiphte, patrz Allifae. 
Alliuin albo alinm, ii, w. czosnek. 
AUobróges, um, m. Allobrogowie, 
naród wGallii Narboneńskićj, w licz. 
pojed. AUobroi, Allobrog, w 4. 
1. mn. Allobrogas i -es; stąd Al- 
lobrogicus, a, um, doAllobrogów 
należący. 

Allooutio, ónis, i przemówienie, 
pocieszanie, zachęta. 

AUóquium, ii, *. przemówienie, 
namowa, pocieszanie. 

Alloguor, loquutus (locutus), 3. 
mówić do kogo, przemawiać, cie¬ 
szyć, aliquem. 

Alluceo, luxi, 2. świćcić, przyświe¬ 
cać, nobis alluxit. 

Allucin-, patrz Alucin-. 
Alludo, lusi, lusum, 3. igrać, żar¬ 

tować, ad aliquem albo alicui; 
co do czego stosować, yersibus 
Homeri; (o wodzie) pluskać, ude- 
Tzać o co, oblćwać, opłókiwać, 
omnia fluctus salis alludebaut. 

Alluo, lui, 3. oblćwać, terras; moe- 

nia slluuntur a mari; Asia rabro 
mari alluitur;—przenoś, barbariae 
fluctibus aliui. 

AUuwlee, ei, i. powódź, wezbra¬ 
nie wód. 

Alluwio, bak;, i. powolne powięk¬ 
szanie się lądu przez namulenie. 

Alma, ae, m. góra przy Syrmium 
w Pannonii, 

Almami, ae, i. miasto w Macedonii. 
Almo.onis, m. rzeczka przy Rzymie. 
Almus, a, um, karmiący, żywiący, 

pokrzepiający, orzeźwiający; zacny, 
czcigodny, miły, szacowny, CeTes, 
terra, lux, fides. 

Almie, i, i olsza; statek olszowy, 
czółno. 

Alo, alui, altum (alitum), 3. żywić, 
karmić, utrzymywać, chować, za¬ 
silać, ludzi, zwierzęta, rośliny, 
ogień i t. p. ali aliqua re, czćm się 
zasilać; — przenoś, podsycać, krze¬ 
wić, pomnażać, morbum, materiam 
belli, luxuriam, gloriam, spem, 
audaciam, artes, otium serendis 
rumonbus. 

Aloe, es, z. aloes. 
Alóeus, ei albo eos, m. mąz Ifi- 
medyi, matki Otusa i Bfisltesa, 
którzy dla tego zwali się Alóidas, 
arum, m. [Opuntskich. 

alópe, es, i. miasto w Łokrach 
Alpes, inm, Ł Alpy, maritimae, 

nadmorskie albo Liguryjskie , A. 
Cotuanae albo Cottiae, Kottyckie; 
Grajae, Grajskie, Greckie; Peninse, 
Fenińskie; Lepontiorum, Lepon- 
ckie; Rhetae albo Rheticae, Ba¬ 
tyckie i t. d.; Alpicus, a, nm. Al¬ 
pejski; Alpici, orum, m. Alpej¬ 
czycy; Alplnus, a, um, Alpiński. 

Alphejus, patrz Alpheus. 
Alpheus albo -Sos, el, m. rzeka 

w Peloponezie; stąd Alpheias, idis, 
i. Alfejada, nazwisko Aretuzy, żo¬ 
ny Alfcusza; Alpheus, a, um, AI- 
fejski, od Alfeusza pochodzący 
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Alplci i Alpinus, patrz Ałpes. 
JSJsSm&a, patrz Akiom 
Akiom, ii, n. miasto w Etraryi; stąd 

Alsiensis, Alsyeńslri, z Alsyum; 
Alsiense, is, n. wiejska posiadłość 
Pompejusza. 

Alana, a, om, chłodny, zimny. 
Altire, is, Alt&ria, ium, n. ołtarz. 
Alte, przytł: wysoko, srbstringeTe 

caput; se tollere e tera; z wyso¬ 
ka, cadere; — przenoś, „,’tius emi- 
nere; a. spectare, piąć się do wy¬ 
sokich rzeczy; 2) głęboko, penc- 
trare; ferram h&ud alte in cor- 
pns descendit; sulcus altius im- 
presstis; — przenoś, a. petere, re- 
petere aliquid, z daleka zasięgać; 
altius perspicerc, bardzo zgłębiać 
Keczy. 

Alter, era, erom, przy p. 2. alteriua, 
3. alteri (alteroalterae), jeden 
z dwóch, inszy, tok rzecz, jak przym. 
consul alter; alternm cornu; altcr 
consulnm; qui nihil alterius causa 
facit; alter ei censoribus; alterum 
de duobus; non uterąne, sed al¬ 
ter; alter-alter, jeden-drugi. 2) 
drugi - secundns: proiimo, altero, 
tertio die; anno trecentcsimo (et) 
altero; unus et (albo atque, aut, 
rei) alter, jeden albo drugi, albo 
niektórzy, kilku, cum altero aut 
tertio equite; alterum tantum, dru¬ 
gie tyle; altero tan to longior an- 
fractus; drugi, najbliższy, coepit 
poscere alterum consulatum; me 
sicut alterum parentcm diligit; 3) 
inny, przeciwny, pars, factio, prze¬ 
ciwne stronnictwo. [da, spór. 

Alterofitio, ónis, i. sprzeczka, zwa- 
Alteroor, 1. sprzeczać się, kłócić 
się, być w sporze. 

Alterne, na przemian, z kolei, ko¬ 
lejno, — alternis. 

Altemo, 1. na przemian co czynić, 
kolejno postępować, z przyp. 4. 
spes, timorque alternant fidein (ro¬ 

bią to, ie albo się wierzy, albo 
nie); bez 4 przyp. — alternanti po- 
tior sententia risa est (gdy to 
i owo myślał, był niepewny, wa¬ 
hał się). 

Alternus, a, um, naprzemian po¬ 
wracający, alternis versibus lon- 
giuscnlis; alternos peoes; altemo 
qnatiunt pede; alternis - alternis, 
już-już; alt. boni, alt. mali, 

Alteruter, utrą, utrum, przyp. 2. 
alterutrius, 3. alterutri, jeden 
z dwóch, rzeczow. i przymiot. ne a. 
alterum praeoccuparet; a. vestrum; 
a. de filiis; al teru tram partem; 
i altcra utrą rictona. 

Althcoa, ae, i. żona, Eneusa, króla 
Kalidonu. 

Alticinotus, a, um, podkasany. 
Altllls, e, karmiony, tuczony, alti- 

lis, rzecz, (o tnczonćm drobiu, pLi¬ 
stwie) , satur altilium. 

Altinum, i, miasto Weneckie; stąd 
Alticas, atis, z Altynu.; Altinates, 
um, m. Altynaci. 

Altlaónus, a, um, w górze grzmią¬ 
cy;— przenoś, wzniosły, poeta. 
Maro. 

Altitudo, inle, i. wysokość, arbo- 
rum, montium, murorum, aedium, 
turris, columnae; in altitudinem 
pedum duodecim Tallum, okop, 
szaniec 12 stóp wysoki; — przenoś, 
szczytność, wzniosłość, animi, for- 
tunae, gloriae, orationis; 2) głę¬ 
bokość, fluminis, mans, spelun- 
carum; in altitudinem pressus al¬ 
bo depressus (w głąb); — przenoś, 
niezgłębioność, animi, ingenii. 

Altiusculus, a, um, trochę wyższy. 
Altiwólans, tis, górnolotny, buja¬ 
jący, wysoko się wzbijający. 

Altor, ória, m. karmiciel, żywiciel. 
Altrbc, lois, i. karmicieika, żywi¬ 
cielka, mamka. 

Altus, a, um, wysoki, mons, npa, 
murus, yallnm, nires, marę; rzecz 
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altum, i, ». wysokość: altiora pe- deska do grania w kostki; gra- 
trae; demittit ab alto;—przenoś, w kostki. 
wzniosły, dostojny, wspaniały, AItoub, i, m. wszelki rodzaj na- 
wieiki, altiorem fieri, Apoilo, Cjs- czyń wydrążonych, niecka, koryto, 
sar; © stopniach godności dosto- czółno, dno okrętu, koryto rzeki, 
jeństw: dignitatis gradus; aita spec- ul; deska do grania w kostki; 
taro; w odniesieniu do ducha gra w kostki, 
i uczuć: wzniosły, animus, consi- Alvus, i, m, brzuch, żołądek, 
lium, cogitatio; homo alta mente AlyatteB, is, albo ci, m. kroi Lidyi. 
praeditus; o glosie: dobitny, ni o- Atymon, ónia, m. ojciec Ifimedyi. 
cny,alta roceclamare, głośnokrzy- Alyzia, albo -ea, ae, i. miasto 
ctóć; 2) głęboki, aqua, flumen, w Akarnanii. [abcui. 
recessus, radix, portu s, pectus, Amabilts, e, miły, kochania godny, 
rzecz, altum, i. ». głębia, ex alto. Amabilitas, atis, i. uprzejmość, 
Stąd przenoś, głęboki, somnus, przyjemność. 
quies, sopor, silentium; głęboko Ainabiliter.przjźsł. wdzięcznie, mile, 
wkorzeniony, malum, sollicitudo; łaskawie, przyjaźnie, 
premit altum cordedolorem; ukry- Amalthea, ae, z. córka króla Me¬ 
ty, tajemny, dissimulatio, venia; lissa na wyspie Krecie. Amalihe- 
manet alta mente repostum; 3) da- urn, ei, ». majątek Attyka w Łpi- 
leki, dawny, genus alto a sangui- rze, gdzie była jego biblioteka 
meTeucri- ex alto peterc albo re- Amandatio, ónie, z. wydalenie, 
petere, z daleka zasięgać. Amando, 1. wydalać, wygnać, a!i- 

Atdcmatio, onis, i. urojenie, ma- quem in nltimas terras; ahquem 
Tzcnjc Lilybteum; aliquem in liraeciam. 

Atacinor, 1. bredzić, bajać, marzyć, Amanicud, Amanienses, patrz Ama- 
czasem zprzyp. 4. quae Epicurus nus. 

Amans. tis, kochający, miłujący. alucinatus est. 
ilAwnari lYllm 99 filllD a]im alienjus, reipublicae; rzecz, miloś- 
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dotkliwie, uszczypliwie, ostro, ad- 
mouere, dicere. 

Amaritudo, mis, i rzadko amari- 
ties, ei, i. gorycz;— przenoś, cierp- 
kość uczucia, troska, zgryzota; su¬ 
rowość, uszczypliwość, ostrość mo¬ 
wy, carminum. 

Amaror, orla, m. gorycz. 
Amarulentus, a, urn, bardzo gorz¬ 
ki, przykry. 

Am&rus, a, um, gorzki, przykry, 
cierpki; salix, amygdala; sonitus; 
rzecz, amarurn i amara, gorycz; 
— przenoś, uszczypliwy, przykry, 
obrażający, dicta; sales ; casus; 
rumor; cierpki, amariorem me se- 
nectus fecit. fDyany. 

Amarjmtliis, idis, i. przezwisko 
Amasenus, i, m. rzeka w Łacyum. 
AmasiuE, ii, m. kochanek, przym. 

zakochany. 
Amastris, is, i. miasto w Paflago- 
nii; stąd Amastriacue, a, um, 
Amastryacki; Auiastriani, oram, 
m. Amastryańczycy. 

Amathus, uutis, i miasto na Cy¬ 
prze ze świątynią Wenery, którą 
stąd nazywano Amathusia; Arna- 
thusiacus, a, um, do Am&tuntu 
należący. 

Amator6ria, m. miłośnik, anti- 
qnitatis; wielbiciel, kochanek; stąd 
Amatriz, ieia, i. kochanka. 

Amatórie, przysl. miłośnie. 
Amatórius, a, um, miłosny. 
Amazon, ónis, i. Amazonka, Ama- 
zones. Amazonki, kobiety wojo¬ 
wnicze w Scytyi. Stąd Amazonie, 
idis. Amazonka — używa się zwy¬ 
kle w licz. mu.; Amazóaius, a, 
um, Amazoński. 

Ambactus, i, m. sługa, najemnik. 
Ambage, w licz. poj. w 6 tylko 
prayp.; w licz. mn. ambages, -gum, 
-gibus, krążenie, kołowanie, ma¬ 
nowce;—przenoś. a) zboczenie od 
przedmiotu, rozwlekłość w mowie, 

mittere am. (przystąpić wprost do 
rzeczy); b) ciemne, dwuznaczner 
zagadkowe słowa w wyroczniach, 
ambage delpbico deo mos est ar- 
cana tegere; per ambages, symbo¬ 
licznie, zagadkowo; c) wybiegi, 
wykręty. 

Ambarri, 6rum, m. lud w Galii! 
nad rzeką Arar. 

Ambedo, edi, esum, 3. objadać, 
ogryźć; (o ogniu) flammis ambe- 
sa, opalone. 

Ambiani, oram, m. Ind w Galii! 
nad Sominą. 

Ambigo, 3. po wątpićwać, spór wieść, 
sprzeczać się; w znacz. bier. pod¬ 
legać wątpliwości, być wątpliwym, 
ii, qui ambigunt; si quid ambigi- 
tur de aliqua re, albo z nast. zdań. 
pyta.; ambigere cum aliquo. 2) 
obchodzić jakie miejsce, stronić, 
omijać, ambigens patriam. 

Ambigue, przysl. dwuznacznie, di¬ 
cere; wątpliwie, z niopewnśm 
szczęściem, pugnare. 

Ambiguitas, fttis, ś. wątpliwość, 
dwuwykladność. 

Ambiguus, a, um, na dwie strony 
skłaniający się, faror; dwojaką al¬ 
bo rozmaitą postać przybierający, 
lupus, Proteus, viri (Centaurowie), 
Salami* (druga podobna do pierw- 
szćj); o mowie; dwu- albo wielo¬ 
znaczny, ciemny, zagadkowy, ver- 
ba, oracula; stąd ambiguum, i, *. 
dwuznaczność; niepewny, wątpli¬ 
wy, viae, fides, doinus; we wzglę¬ 
dzie posiadania: ager; pod wzglę¬ 
dem działania; aquae; pod wzglę¬ 
dem wypadku, res; o biegu rzeki: 
lapsus; in ąmbiguo esse z(utrum) 
-an; non babere ambiguum, nie 
wątpić; wahający się, niezdecydo¬ 
wany, z przyp. 2. amb. consilii. 

AmbiliSti, órum, m lud wGallil 
Belgi jskićj. 

Ambio, ivi, ii, ltum, 4 obchodzić. 
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i prośbą do kogo się o dawać, zbli¬ 
żać się prosząc szczególnićj o krćs- 
kę przy wyborze na urzędy; z przyp. 
4. albo samo amb. 2) krążyć kolo 
czego, terram (o księżycu); insulam, 
tworzyć wyspę (o rzece); undiąue 
ambientibns ramis (rozszerzać się); 
obwodzić czćm, otaczać, obciągać, 
clipei oras auro, domus muris, 
plagis sily&s; Tallum armie; terra 
ambita. 

Ambitio, 6nis, i. obcbodzenie, szcze- 
gólniśj ubieganie sie o urząd; sta¬ 
ranie się o życzliwość, laskę; nad¬ 
skakiwanie; chciwość dostojeństw, 
zaszczytów, chęć wyniesienia się, 
duma, próżność. 

Ambltióse, ptzysł. z chęcią otrzy¬ 
mania dostojeństw, zjednania laski, 
przychylności, z żądzą czci, sławy. 

Ambitiósns, a, urn, aj okrążający, 
amnis; hederis ambitiosior; b) ubie¬ 
gający się o przychylność, przy- 
pochlebiający się; a. amicitiae, ro- 
gationes (dla interesu, zjednania 
sobie sławy); a. sententiae (stron¬ 
niczo wyrzeczone); preces (uniżone); 
t) wspaniały, okazały, pyszny, do¬ 
mus; zadziwiający, pulchritudo; 
dumny, roszczący sobie prawo do 
czego; próżny, turba; zbytkowny, 
omamenta. 

Amb.''u o us, m. okrążenie, a) szczc- 
gólnićj nieprawne ubieganie się o u- 
rzędy, damnare ambitus; b) próżność, 
przepych, wystawność. 2) obieg, 
siderum; —przenoś.«) peryod czyli 
okres mowy, obszerne rozwinięcie, 
circa rem ambitus facere; per arn- 
bitum Terbom m. bj obwód, obręb, 
parmae, folii, lacus, operis, castro- 
rum, domus. 

Ambiwareti, orum, m. iud w (tellu 
Ambirariti, oram, m. lud nad rze¬ 

ką Maas. 
Amb©, ae, o, 4 przyp. ambo także 
ambos obaj, jeden i drugi 

Ambr&oią, ae, i. m.asto w Epirze: 
stąd aj Ambraciensis, e, Ambra- 
cyeński, Ambracienses, ium, m. 
mieszkańcy Ambracyi. b) Ambra- 
oias, adle, i. kobieta z Ambracyi; 
ej Ambraeiótea i -a, ae, m. z Am¬ 
bracyi rodem; d) Ambracius, a, 
im. Ambracki. 

Ambrónes, uin, m plemię Celtyckie. 
Ambrósia, ae, ś nieśmiertelność, 

pokarm bogów; stąd ambrosius, 
a, um, nieśmiertelny, boski.corpns; 
przyjemny, cudny, succi. 

Ambrysus, i, ł. miasto w Focydzie. 
Ambub&ja, ae, i. syryjska ta¬ 

necznica. 
Ambulatlo, onia, i. chodzenie, prze¬ 
chadzanie się, przechadzka; a. con- 
ficcre; a. subdialis; miejsce do 
przechadzki, chodnik, porticus et 
ambulationes. 

Ambulatiunouła, ae, i mała prze¬ 
chadzka, mały chodnik. 

AmbulatóriuB, a, um, przenośny, ru¬ 
chomy, turris (na walcach i kołach), 

Ambulo, 1. chodzić, przechadzać 
się, maszerować, postępować dalćj, 
a. mana (po morzu żeglować); 
septingenta milia passuum; aveś 
ambulant; Dar es ambuiant; cum 
aliąuo in hortis. 

Arobiiro, bussi, buFtnm, 3. opalić 
z wierzchu, osmalić, uszkodzić od 
zimna, odmrozić; na stronie bier. 
zdrętwićć od zimna, zziębnąć;mó¬ 
wi się takie o szkodzie doznanćj 
na majątku: ambustas fortunarum 
niearum reliquias; i o tym, który 
wprawdzie wyrokiem nie został 
potępiony, ale jednak nie uznany 
za niewinnego: damnatione colle- 
t ae et sna prope ambustus eva« rat. 

Amellus, i, m. gwiazdeczka, ziele. 
Amenanus, f,sw rzeka w Sycylii 
•pra/ni. Amenana flnmina. 
Amens, tis, nierozumny, obłąkany, 
szalony zapamiętały,pozbawiony 
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przytomności umysłu, z przyp. 6. 
dolore, conscientia sceleris, amore 
et mętu; także a. consilium. 

Amentatus, a, n, opatrzony rze¬ 
mieniem, paskiem do rzucania po¬ 
cisków, hastae; — przenoś, bardzo 
silny. 

Amentia, ae, i. szaleństwo, odej¬ 
ście od rozumu. 

Amento, 1. nawiązać na rzenkień 
pocisk, silnie ciskać, miotać strzały, 
pociski; — przenoś, przytaczać mo¬ 
cny dowód. 

Amentum, i, ». rzemień przy po¬ 
ciskach, służący do nadania więk¬ 
szej siły rzutu, arnenta torqucrc; 
jarulorum arnenta. 

Ameria, ae, * miasto w Umbryi; 
stąd Amerlnus, a, um, Ameryń- 
ski. i Amermi, orum, m. Arne- 
rynowie. 

Amerióla, ae, i. miasto u Sabinów. 
Amea, itie, m soszki łowcze do 

rozciągania sieci. 
Amestratus, i, i. miasto w Sycylii; 

stąd Ameatratinua, a, lim, Ame- 
stratyński, Amestratini, orum, m. 
Amestratynowie. 

AmethystuBji. i. ametyst;stądame- 
thystinus, a, um, ametystowy, 

ametystem ozdobiony, fiołkowo - 

błękitnego koloru, 
Amica, ae, i. patrz amicus. 
Arnice, przysl. po przyjacielsku, 
przychylnie, życzliwie, faccre, vi- 
Tere cnm aliquo; loqui de aliquo; 
si quid arnice de Eomanis cogita- 
his (przyjazne uczucia mieć bę¬ 
dziesz); vivere fideliter, vitaequo 
homimun arnice. 

Amicio, cni albo iii, ictum, 4. okryć, 
przyodziać, zarzucić co na siebie; 
se a albo amiciri, odziać się, se 
toga; amietns toga, lsena, pallio; 
aliquid chartis, obwinąć; amicta 
yitibus ulmus; nube caudcntes hu- 
meros amietns (osłoniony) 

Słownik łu.-pclski 

Amioitia, ae, * przyjaźń w stosun¬ 
ku prywatnym i politycznym; ge- 
rere, zachować; locum amicitiae 
tenere, zajmować miejsce przyja¬ 
ciela . nunquam me in amicitia 
cum Eomanis fore; 2) amicitiae 
zamiast amici; Tir plurimis ami- 
citiis. 

Amictus, us, m. odzież, suknia, 
płaszcz, amictum alicujus imitari; 
— przenoś, zasłona, ncbulae a. 

Amicula, ae, i. przyjaciółka. 
Amiculum, i, w. płaszcz, wierzch¬ 

nia suknia mężczyzn i kobiet. 
Amlculua, i, m przyjaciel. 
Amicus, a, um, 1) przyjacielski, 
życzliwy, uprzejmy; w znaczeniu 
politycznem: sprzymierzony, reges 
amici, successor amicissimus; tak¬ 
że . yentus, przyjazny, zwykle 
z przyp. 3 homines sibi conciliare 
amiciores; amicum est mihi, po¬ 
doba mi się, jest podług mojej 
myśli 2) rzeczow amicus, i, m. 
przyjaciel, laskawca, faworyt, po¬ 
wiernik, doradca, sprzymierzeniec; 
tytuł honorowy dawany królom, 
przyjaciel państwa; amici, straż 
przyboczna AleksandraW .=agema; 
b) amica, ae, i. przyjaciółka, to¬ 
warzyszka. 

Amilcar, patrz Ifamilcar. 
Ammseus albo eus, a, um, Ami- 
nejski, z Arninei w Picenum. 

Amissio, onie, 6. utrata, rerum 
omnium, oppidorum. 

Amissus, a, um, iiniest. od-amitto 
Amiasus, us, m. strata, zguba. 
Amlsus albo -os, i, i. tudzież -nm, 
i, n miasto w Poncie. 

Amita, ae, ż- stryjenka, siostra ojca. 
Amitermim, i, n. miasto Sabinów; 

stąd Amiteminus, a, um, i Ami- 
ternus, a, um, Amiterueński; Ami- 
ternini, Amiterninczycy. 

Amltto, misi, missnm, 3- wypuścić, 
captum piscem; praedain de albo t 
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minibus, ex oculis manibusąue; 
— przenoś, porzucić, zaniechać, 
zrzec się; occasionem, tempus, 
spein, metum, fidem. przcniewie- 
rzyć się; stracić, zgubić, naves, 
classem , arma impedimentaque, 
eicercitum, signum, equos, supe- 
norem locum, oppidum, pcne om- 
nia in Siciłia, Britanniam i t. p. 
unum, centum riginti suorum, uxo- 
rem,filium,patrimonium,lumen ocu- 
iorum (oślepnąć), auirnam (umrzść), 
optimates (laskę, życzliwość znacz¬ 
niejszych obywateli); jus impcrii; 
civitatein (prawo obywatelstwa). 

Amml, patrz Admi. 
Ammon, ónis, w*. Egipski i Libij¬ 

ski bożek ze sławną wyrocznią na 
pustyni Libijskiej; w Rzymie jako 
Jowisz Ammoński czczony w po¬ 
staci barana- ztąd Ammoniaoug, 
a,um, Ammoński; sal ammoniaous, 
sal moniak. 

fi mnicóla. ae, m. nad rzeką miesz¬ 
kający, nadrzeczny, salir. 

jLmniculua, i, m. rzeczka. 
Amnis, is, m. rzeka, poet. woda, 
amues oceani, morze; sccundo a. 
z wodą; adrerso a. pod wodę, 
przeciw wodzie. 

Amn, 1. kochać, se, być za nadto 
sobą zajętym, upreedzonym wzglę¬ 
dem siebie; aliquem dc albo in 
aliqua re, być za co obowiązanym; 
ztąd prosząc: amabo albo amabo 
te, będę ci wdzięczny, bądź tak 
dobry, bardzo proszę, także z nastę. 
ut albo ne; amabo te, ut transeas; 
am. te, ne adsignes; lubić, znaj¬ 
dować w czem upodobanie, literas, 
otia; amat janua limen (o drzwiach 
zamkniętych); z trybem bezok. a. 
dici pater atqne princcps (lubisz, 
by cię nazywano); tecnm vivere 
amem; chętnie co czynić, widzieć 
albo być ao czego przyzwyczajo¬ 
nym, quae ira fieri amat. 

Amoene, pnffsl. wesoło, przyjemnie. 
Amonita*. 6ti», i■ wesołość, przy¬ 

jemność, loci, domus, horiorum, 

nparum, naturae; hanc amosnita- 
tem sequor (o rozkosznćm położe¬ 

niu wioski); a. ritae. 
Amcenus, a, urn, wesoły, przyjem¬ 

ny, miły, Toskoszny, loeus, rus, 
ager, silrae, recessus; fructus; cul- 
tus, piękne ubranie; rita, przyjem¬ 
ne życic; ingcuium, zajmujący do¬ 

wcip; amcena, orum, *. powabne, 
piękne, zachwycające okolice. 

Amólior, 4. usuwać, oddalać, onera, 

aliquem a se, aliquem e.v oculis, 

se, oddalić się; — przenoś, pomi¬ 
nąć milczeniem, nomen suum; od¬ 
dalić, pericula, inndiam crimen- 

que ab aliquo; dedecus; o mów¬ 
cy; zbijać, zaprzeczyć, dać odpór. 
Ztąd amolitio, ónis, £. oddalenie, 

alicujus ex oculis. 
Amómum, i, n. drzewko przyjem¬ 

nej woni; balsam z niego. 
Amor, óris, 77*. miłość, zamiłowa¬ 

nie, erga aliquem; habere aliquem 
in amore; amore prosequi; am- 

plecti; bożek miłości, czasem ua- 
wet w licz. mn.; osoba ukoebana. 
żądza, chęć, pragnienie, consula- 

tus, cognitionis, eorum, quae co- 

gitareris; habeiidi; poet. amor cog- 

noscerc. 
Amorgus, i, *. jedna z wysp Cyklad. 
Amótio, ónis, i. oddalenie. 
Amóveo, móvi, mótum, 2. ruszyć 

co z miejsca, oddalić, usunąć, po- 
culum, frumentum, sacra ab ho- 
stium oculis; victum quotidianum 

ab aliquo; aliquem ex loco; cete- 

ros longius; se am. usunąć się, 
oddalić się; odjąć, zabrać, sprząt¬ 
nąć, boves per dolum; oddalić ko- 

wygnać, aliquem in insnlam; 

— przenoś, amoto ludo, żarty n& 
bok; am. nomen zamilczćć, pominąć 
milczeniem, amorere a se culpam. 
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oczyścić się, uniewinnić się; od¬ 
dalić, usunąć, powściągać, libidi- 
ncm, odium, metnm; opinioncm, 
inridiam cupiditatesque, assenta- 
tionem; sensnm doloris. 

Amphiaroua, i, m. wieszcz i król 
Argos, ojciec Alkmeona, który 
ztąd nazwany był Amphiaraiden, 
ae, m. 

Amphiboiia, ae, i- dwuznaczność. 
Amphietyónea, om, m. Amfiktyo- 
nowie, zgromadzenie, które roz¬ 
strzygało spory i niezgody między 
państwami Ureckiemi i cznwalo nad 
całością zasad religijnych, tudzież 
nad nżyciem i zachowaniem skar¬ 
bów świątyni Delfickićj. 

Amphilóohi, orum, m. I ud w Akar- 
nanii, którego kraj Amphilochia, 
ae, a. a główne miasto Argos Am- 
philochium, albo Amphilochicum, 
i, it. zwane założył Amphilochus, 
i, m. syn Amphiarausa, założyciel 
wielu miast w Cylicyi. 

Amphion, ónis, m. król Tebański, 
mąż Nioby, sławny muzyk; stąd 
Amphicniun, a, nm, amfioński, 
należący do Aipfiona. 

Amphipólis, is, *. miasto w Tracyi 
nad rzeką Strymon; stąd Amphi- 
politanus, a, um, Amfipolitański. 

Amphiua, ae, ż. miasto wŁokracb; 
stąd Amphissia saia, przylądek 
Zephyrium. 

Amphitheotrum, i, n. amfiteatr, 
budowla okrągła, miejsce widowisk 
szermierskich [poet. ocean. 

Amphitrite, es, *. żona Neptuna; 
Amphitryo, ónis, m. syn Alceusza, 

król Tebański, mąż Alkmeny, oj¬ 
ciec Herkulesa, który stąd nazy¬ 
wa się Amphitryóniadee, ae, m. 

Amphora, ae, $. naczynie z dwo¬ 
ma uszkami do wina, miodu itp 
miara płynów, albo do oznaczenia 
objętości okrętów, uavis treceuU- 
Tum amphorarum. 

AmpLrfinis, albo -os, i, ire. rzeka 
w Tessalii, przy którój Apollo pasł 
trzody Admeta; stąd Amphrysiws, 
a, nm, Amfryzyjski, do Apollini 
należący. 

Ample, pnytl. bogato, znakomicie, 
obficie, dare agrum; okazale świet¬ 
nie, wspaniale, ciomare triclinium; 
efferri (być pogrzebanym); w mo¬ 
wie: obficie, okazale, ozdobnie, 
loqui, dicerc. Stop. wyż. amplius; 
a) w odniesieniu do czasu-: daiój, 
dłnźój, więcśj, non Inctabor tecnm 
a.; non esse a fortunam tentan- 
dam, a. pronnnciare; w znaczenia 
sądowćm: do dalszego rozpoznania 
odłożyć; przy wypłacie: a.nonpeti 
(nic więcej się nie żąda, nic nadto 
nie wymaga się), bj w odniesie¬ 
niu do liczby: więcśj niż, ne am- 
plius quam triginta narens habe- 
rent; non a. quam tridunm; bez 
qnam: seiagmta rei a. armato- 
rum rnitia; z przyp- 6. non am. 
quinis ant senis miiibus passuum 
interesie; binas aut a. domos con- 
tinuare; a. sunt sex menses; am. 
horis quatuor. c) w innych wzglę¬ 
dach: więcej, oprócz tego, neqno 
huca qua.ni peliis est adjccta; ne 
qnos a, Rhenum transire paterę- 
tur; aliquid a. qnaercre, rcqnirere. 
Telle, spc-rarc, cispcctare i t. p. non 
albo nihil dicam a. nic więcśj nie 
powiem; hoc (eo) a. nadto, a do 
tego; et hoc a. eenseo, nadto jest 
moje zdanie; nihil (nec, łiiud) a 
quam, nic więcśj, jak: nihil am. 
nic prócz tego, tylko to. 

Amplector, plexus, 3. obejmować, 
ogarniać, uściskać, aliquea; dex- 
tram alicujus; cerricem alicujus 
manihus; saxa manibus; ans** a- 
cantho; bostium aciem (otoczyć); 
spatinm triginta pednm, oiptui- 
ginta stadia: quindecim milia pas¬ 
suum circuitn ampleins (okopami 
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otoczyć). — Przenoś, o) szacować 
«rytofa>i zajmować się ezćm z upo¬ 
dobaniem, cumamorealbc amicissi- 
me; hoc seamplecti nno (popisywać 
się, szczycić się, dać znać po sobie, 
i& się wiele zrobiło); tanto amoTO 
possessiones suas; artem. ć) myślą 
co obejmować, rozmyślać, rozwa¬ 
żać, aliquid consilio, cogitationem 
toto pectore; nważać rzecz jatą 
za toż samo, co i druga, quod 
idem (honestum) inteTdum Tirtutis 
nornice amplectimur. cl w opowia¬ 
daniu ustnem albo na piśmie: ver- 
bi»,perscriptnram; obrabiać, trak¬ 
tować o czćm, aliąuid. 

Amplescor, 1. obejmować, ogarniać, 
uściskać, aliquem;—przenoś, wiel¬ 
ką cenę do czego przywiązywać, 
zajmować się z upodobaniem, otinm, 
Tirtntem, yoluptatey. 

Ajnplezoi.us,»». objęcie, okolenie, 
otoczenie, serpentis nemornm; u- 
śoisk, subtrabere se ampleiu; ire 
in amplerus. [roczenie 

Ajnpliatio, 5uia, I. przewłoka, od- 
Amplificatio, ónia, i • roszczenie, 
przyczynienie, powiększenie, pe- 
cuniae, rei familiaris;—przenoś, ho¬ 
noris et gloriae; obszerniejsze wy¬ 
słowienie w krasomówstwie. 

Amplifiofitor, 6ri*,m. pomnoiyciel, 
powiększyciel, digniiatis. 

Amplifioo, 1. rozszćrzać, powięk¬ 
szać, urbem, ciritatem, proyincias, 
dividas: natężać, sonum.—przenoś 
wywyższyć, marzyc, zaszczycić, 
honore et gloria amplificati; szcze¬ 
gólniej: w wymowie podnosić, w 
piękniejszćm świetle przedstawić, 
obszemićj rozwinąć, ornare atque 
ampl. dicendo; orationem. 

Ampllo, 1. rozszćrzyć, rozprzestrze¬ 
nić, urbem, imperium; powiększyć, 
rem, majątek.—przenoś, podnieść, 
honorem; szczególnićj przez wy¬ 
mowę podnosić, uświetniać, uwiel¬ 

biać, Tirtntem alicujus. 2) wyrze¬ 
czenie wyroku sądowegc odroczyć, 
co właśnie pretor formułą sądową 
(amplius) objawiał; potestas am- 
pliandi; bis ampliatus est reus; 
causam; aliąuem. 

Amplitudo, inis, i. obszernośc, 
wielkość, przestwór, urbis, corpo- 
ris, comuum; powiększenie, am- 
plitudines quaedam bonornm; 
przenoś, a) wielkość, wzniosłość, 
świetność, znakomitość, animi, no- 
minis, rerum gestarum, triumpbi; 
a. ac dignitas ciTitatis. b) obszer- 
ność, obfitość, wyższy polot mowy 

Amplius, patrz ample. 
Amplus, a, um, obszerny,, prze¬ 

stronny, wielki, ćlomus, curia, in- 
sula, intervallum; amplius impe¬ 
rium ; wielki, znaczny, znakomity, 
obfity, pecunia, copiae, numerus; 
ampliores copias eispectare; cor- 
poris forma; occasio, spes; stąd 
amplius, więcej, non daturus sum 
amplius; takie: si a. obsidum dare 
velit. — Przenoś, a) wielki, wspa¬ 
niały, świetny, zaszczytny, prae- 
mia, resgestae, triumphus, mnnera, 
epulae, funus; amplom est alicni, 
jest zaszczytnem. b) wielki, wysoki, 
znakomity, odznaczający się, amplis- 
simogenere natus; amplissimus ge¬ 
nezo copiisque; homo virtutecogiiita 
et spectata fide amplissimus; ampiior 
ordo; stąd amplissimus, tytuł kon¬ 
sulów, dyktatorów i innych wyż¬ 
szych mężów stanu. 

Ampsirarii, órum, m. lud Ger¬ 
mański nad Ems. 

Ampulla, ae, *• naczynie dwa ucha 
mające na oliwę, ocet i t. p. — 
przenoś, szumność, nadętość stylu, 
proiicit ampullas. 

AmpuLlor.l. mówić tonom nadętym 
Amputatio, ónis, i. obcinanie, sar- 

mentorum- . 
Amputo, 1. obcinać, Titem ferro; 
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falce ramos inutiles; in corpore 
quidquid est pcstifcram a., chore 
członki odcinać; inanum gladio, pe- 
des securibus, crus ferro, aures, 
manus, membra;—przenoś, zmniej¬ 
szać, skracać, obcinać, sententia- 
Tum multitudinem, narrationem; 
legionom numerum; infracta et 
amputata loquontur; ukrócić nędzy 
ramos miseriarum. 

Ampyous, i, m. kapłan Cerery, 2) 
syn Peliasa, ojciec Mopsa, stąd 
Ampycides, ae, m. potomek Am- 
pyka, Mopsus. 

Amaanctus, i, m okolica i jezioro 
w krainie Hirpinów, przy nióm jas¬ 
kinia, skąd wychodziły duszące 
wyziewy, miejsce to było uważane 
za wnij.ście do krainy podziemnćj. 

Aaraasis, is, x. sznur ciesielski, linia, 
ad anrassim, dokładnie, regularnie. 

Amyclae, śrum, ź. miasto w La¬ 
konii; stąd a) Amyclaeus, a, um, 
Amyklejski, fratres, (Kastor i Pol- 
lui); poet. Lacedemoński, Spar¬ 
tański. !>) AmyelideB, ae, m. Amy- 
klida, potomek Amykla założycie¬ 
la Amykli, Hyacynt. 2) miasto 
w Lacyum, stąd Amyclanus, a, 
um. Amyklański, sinus, odnoga 
morska Kajety. 

Amygdalum, i, n. migdał, owoc; 
amygdalus, i, tudzież amygdala, 

ac, z. drzewo migdałowe 
Amyntaa, ae, tn. greckie imię męz- 
kie, mianowicie kilku macedoń¬ 
skich królów i wodzów, w liczbie 
ich był ojciec Filipa, który stąd 
nazywał się Amyntiades, ae, ». 

Amyntor, ória, m. król Dolopów, 
ojciec Feniksa, który stąd nazywa 
się Amyntórides, aę, wi. 

Amystie, idis, i. wypróżnienie kie¬ 
licha duszkiem. 

Amytaon, ónis, tn. mieszkaniec 
Eolii, ojciec Melampa; stąd Amy- 
taonius, Amytaońezyk. 

An, tpój. czy, tworzy drugą część 
1) podwójnego zapytania; bez¬ 
względnego: utrum ea yestra, an 
nostra culpa est ? albo wzglę¬ 
dnego: inter quos magna fuit con- 
tentio, utrum moenibus sedefen- 
derent, an obyłam fierent hosti- 
bus; bez przodkującój partyk. u- 
trum w pierw, części; uter eum 
plus deligeret, Cicero, an Horten- 
sius; deliberatur, iuceudi place- 
TCt, an defendi; czasem znaczy: mo¬ 
że, czy może, quid ad sc renirent: 
an speculandi causa? Sed quid 
Curio? an illam orationem non le- 
git? Służy do zaprzeczenia pier¬ 
wszego pytania: an non, albo nie, 
num tabulas habet, an non? 2) 
W zdaniach wątpliwych po wy¬ 
rażeniach powątpiewanie, niepe¬ 
wność i tp. oznaczających, jak np 
dubito, dubium est, incertum est, 
nescio, haesito, refert, interest i t.p. 
desinite dubitarc, utrum — an; du¬ 
bito an, haud scio an, nescio an, 
wątpię, nie wiem, czy nie, zaled- 
wiebym uwierzył, przypuszczam, 
że, dubito, an hunc primum om- 
nium ponam; Tir sapientissimus, 
atque haud scio an praestantissi- 
mus; nescio, an modumeicesserint; 
przy zaprzeczeniu tych wyrażeń: 
dubitet, an turpe non sit; quod 
haud scio, an non possis.—Bel 
poprzedniego wyobrażenia wątpli¬ 
wości: albo, albo może, albo tćż, 
Cn. Octayius est, an Cn. Cornelius 
quidam. 

Anacea, um, m. przezwisko Diosku- 
rów, Kastora i Polluksa. 

AnaeŁaraia, idis, m. Scyta, który 
w czasach Solona do Aten przybył, 
i tam wielkie poważanie sobie 
zjednał. 

Anacreon, ontis, m. liryk Grecki, 
rodem z Toos w Jonii. 

Anagnia, ae, i. główne miasto Her- 
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Bitów w Lacyiun; stąd Anagnl- 
nue, e. im, Anagniński, i Ana- 
gniuus, i, m. Anagnińczyk, i Ana- 
gninum, i, n. posiadłość wiejska 
Cycerona przy Anagnii. 

Anagnostes, ae, t/t. ten, co komu 
czyta. 

Analeotria, idta, i. poduszeczka. 
Analogia, ae, i. podobieństwo, sto¬ 
sunek, powinowactwo między dwie¬ 
ma lub więcej rzeczami. 

Aaip»«tus, a, urn, anapestowy, pos, 
aaapest (w w) rersus, z anapestów 
składający się, albo samo anapae- 
stns, i, m. jako stopa albo wiersz, 
i anapaestum, i, tt. z anapestów 
składający sie wiersz, albo poemat. 

Anaphe, es, i. jedna z wysp Sporad. 
Anipia, is, i Anilpus, i, m. rzeka 
w Sycylii. 

Anartes, inm, m. lud w Dacyi. 
Asm, ae, m. rzeka w Hiszpanii. 
Anaa, At la, x. kaczka; stąd ńnati- 
ofila, ae, kaczę. centu. 

Anatdoismue, i, m. procent od pro- 
An&zagóras, ae, m. filozof zKla- 

zwneny, nauczyciel Peryklesa. 
An&iarotmu, i, m. filozof zAbde- 

ry, towarzysz Aleksandra W. 
Anbcimander, dri, m. filozof i fi¬ 

zyk z Miletu. 
An&zimónes, is, t/t. filozof z Mi¬ 
letu , uczeń i naśladowca Ana- 
ksymandra. 

Anoepe, oipitls, dwugłowy, Janus; 
dwojaki, podwójny, securis (obo¬ 
sieczny); bestiae quasi a. (zwie¬ 
rzęta ziemnowodne); fatorum via; 
w znaczeniu wojennćm: munimenta 
a., na obie strony; tela a., z dwóch 
stron ciskane; a. ad ictum, z dwóch 
stron na strzały narażony; proe- 
łinm, na lądzie i wodzie; acies, 
peiiculum, malum, terror, me- 
tus.— Przenoś, aj dwuznaczny, sen- 
tentia, oraculum, jus; bj na dwie 
strony chwiejący się, wątpliwy. 

niepewny, nierozstrzyguiouy, cau¬ 
sa; często: proslinm pugna, Mars; 
aestimatio,conjectura criinen; fides; 
in anceps trahi (w powątpiewanie 
być wprowadzonym); matres; nie¬ 
pewny, niebezpieczny, ancipitibus 
locis premi, z dwóch stron wpaść 
w niebezpieczeństwo; inter ancipi- 
tia; in ancipiti est respublica, 
z tryb. bezok. retocare eos an¬ 
ceps erat. 

Anohiaioa, i, *. miasto w Tracyi. 
Anohisee, ae, im. ojciec Eneasza, 
który stąd Anohisiades, ae, m 
nazywa się; Anohisóua, a, urn, 
Anchizesowy. 

Anoile, is, n. przyp. 2. licz. om. 
auciliorum, mała tarcza, która za 
panowania Kumy spaść miała z nie¬ 
ba, i z którćj utrzymaniem trwa¬ 
łość i dobry byt Rzymu był po¬ 
łączony. 

Anollia, ae, i. służąca, niewolnica, 

ancUlariólus, i. m. nicrządmk. 
Anoillaris, e, służebny, służebniczy. 
AnoUlula, ae, i młoda służąca. 
Aaioon, óuts, i Anoona, ae, i. mia¬ 

sto w Picenie. 
Anodra, ae, i. kotwica, ancoram 
jacere, zarzucić; tollere, podnieść; 
praecidere, odciąć; uavis in anco- 
ris consistit albo stat; narem in 
aucoris tenere, albo consistere ad 
ancoram; in ancoris ezspectare;— 
przenoś, ucieczka, ratunek, ancora 
fessis ultima Fabius. Ancorale, is, 
n. lina kotwiczna; anoor&rius, a, 
uin, ancoralis, e, do kotwicy na¬ 
leżący; funis. 

Anous, i, m imię Rzymskie, An- 
cus Martius, czwarty król Rzymski. 

Anoyra, ae, i. główne miasto w 
Galacyi. 

Andabatą, ae, m. szermierz Rzym¬ 
ski, który walczył z zasłonionemi 
oczyma. 

Andania, ae, i miasto w Messcnii. 
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Andes, ium, m. lud w Gallii Cel¬ 
tyckiej. 

Andócidee, is, m. mówca Ateński. 
Anctriseuj, i, m. niewolnik, który 

się przyznawał, że jest Filipem sy¬ 
nem Persensza, dla tego Pscudo- 
philippus nazwany. 

Andromeda, albo eus, ei, m. syn 
Hinosa i Pazyfai. 

Androgynus, i, m. i Andrógyne, 
es, i obupłciowy. 

Andrómaohe, es, i -cha, ae, i. żo- 
na Hektora. 

Andromedę, es, i -da, ae, i. żona 
Persensza. 

Andrónloua, i, m. Liyius Andro- 
nicus, pierwszy poeta dramatycz¬ 
ny Bzymski z Tarentu. 

Andres, i -us, i, *. jedna z wysp 
Cyklad. 

Anemóne, es, i. zawilec, ziele. 
Anemurium, ii,». przylądek Cy licyi 

z miastem tegoż imienia, które się 
także Anemuriensis eivitas nazywa. 

Anethum, i, n. koper. 
Anfractus, ns, w. załamanie, za¬ 
gięcie, krążenie, objazd; a. solis, 
(kołowy bieg); a. anuuus, (roczny 
obieg); szczególniej zakrzywienie 
drogi, a. viae, coliium, montium, 
littorum; albo samo anfractus: an- 
fr&ctum longiorem habere; anfrac- 
tus intercedit.—Przenoś, wybiegi, 
wykręty, jndiciornm; rozwlekłość 
w mowie, gadanina. 

Angiportum, i, a. i -portus, ns, m 
ciasna uliczka, zaułek. 

Ango, anii, 3. dusić, dławić, ścieś¬ 
nić, guttur; tussis anhela angit ;e- 
gros sues; —przenoś. trapie, drę¬ 
czyć, smucić, niepokoić, animum 
alicujus, albo aliquem; angi am¬ 
ino, albo samo angi, dręczyć się, 
suis incommodis; deoessu amico- 
rum; dealiqua re, zquod, zprzyp. 
4 i tryb. bezok. 

Angor, oris, im. duszenie, dławienie. 

aestu et angorę yeiarl; — przenoś, 
smutek, utrapienie, niespokojnosć, 
angoribus eonfici, implican ca- 
pere angorem; angoribus seso de- 
dere, oddać się smutkowi. 

Anguiodmus, a, um, wężowłosy. 
Anguiculus, i, m. mały wąż. 
Anguifer, era, erum, wężorodny 
Anguigena, ae, m. i i. z węża 

zrodzony. 
Anguilla, ae, *. węgorz. 
Anguineus, a, um, wężowy. 
Anguinus, a, um, do węża podobny 
Anguipes, pedie, wężonożny, tak 

zwano Gigantów. 
Anguis, is, m. i i. wąż; gwiazdo¬ 

zbiór (konstellacya); anguitenens, 
tis, wężownik. 

Angulatus, a, um, rogowy, naroż¬ 
ny, węgielny. 

Angulus, i, m. kąt, róg. hujus la- 
teris alter a. ad septentrionem spe- 
ctat; eitremusa ng. Italiae; zatoka, 
a. Gallicus; kąt matematyczny, pa- 
res, recti;—przenoś, literarum an- 
gnli, narabianie subtelnostkami; 
podchwytliwe słowa; wykręty. 

Anglisto, przysl. ciasno, wązko, 
w małej przestrzeni, sedere. colt®-- 
care, milites, pabulari, aliquem 
continere (zamknąć, otoczyć),— 
przenoś, o wymowie: augustius se 
habere, być w ograniczeniu; 2) ską¬ 
po, oszczędnie, uti ro frumentaria: 
frumentum augustius prereuerat; 
transportare milites; o wymowie: 
krótko, dicerc, disserere. 

Angusti®, arum, ś. rzadko w licz 
pojed. angustia, ae, i. ciasnota, 
aditus, itineris, wąwóz; fretoium 
(ciaśnina); locorum, albo samo a.; 
stąd o szczupłym zakresie, w któ¬ 
rym się mowa rozwija: cur ora- 
tionem in tantas angustias compwl- 
limns?— przenoś. krótkość, tempo- 
ris; brak, ubóstwo, pecuniae, rei 
frumeutariae; kłopoty, przykre po- 
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łożenie, angustiis preini, compelli, 
res est in angustiis; angustiae spi- 
Titus (duszność); pectoris (małość 
ducha); pctitionis, trudność otrzy¬ 
mania urzędu. 

Augusto, 1. ścieśniać, zacieśniać, 
domum turha serrorum;—przenoś, 
ograniczać, gaudia. 

AnguBtua, a, um, ciasny, wązki, 
często o miejscu: spatium, iter, ri- 
pa, pons; non anguetior amue; 
rzecz, angusta viarum, przesmyk, 
■wąwóz, trudne przejście; o innych 
rzeczach: wązki, krótki, clavus, 
wązkie obszycie purpurowe n sta¬ 
nu rycerskiego; habenac (krótkie); 
spiritus (krótki oddech). — Przen. 
in angustum adducere, deducere, 
concludere, ograniczyć; mianowi¬ 
cie aj o czasie: ograniczony, krótki, 
tempua, aevum, nor, dies; bj nie¬ 
dostateczny, skąpy, oszczędny, res 
frumentaria, aqnatio; liberalitas; 
ograniczony, niepewny, wątpliwy, 
res, fides (kredyt); rzecz, angustum, 
i, m. niepewne położenie, kłopot, 
smutny stan, res est in angusto, 
in angustum renire. c) ograniczo¬ 
ny, małego serca, homines angu- 
sti;animiangustiest; aliimińuti et 
a. dj w wykładzie formy: ścieśnio¬ 
ny, krótki, oratio, disputatio; pod 
względem treści: ograniczony; con- 
certationes, interrogatiuneulae. 

Anhelitus, us, m oddech, dech, 
krótki oddech, tchnienie, zapach, 
vini; wyziew, terrae. 

Anhelc. 1. być zadyszanym, czę¬ 
sto i ciężko oddychać, equus; bu¬ 
chać, szumićc, huczeć, ignis; w zn. 
przech. a. rerba, z ciężkiem tchnie¬ 
niem, (z zadyszaniem wy mawiać); 
_przenoś, a. scelus, crudelitatem 

’ ex imo pectore (oddychać, tchnąć 
zbrodnią, okrucieństwem). 

AnheluB, a, um, ciężko oddycha¬ 
jący, dychawiczny, equi, senes; 

zmordowany, osłabiony, Mars; spra¬ 
wujący duszność, połączony z dy¬ 
chawicą, cursus, tussis, febra 

Amcius, a, imię rzymskiego rodu; 
stąd Anicianus, a, um, Anicyań- 
ski, nota, napis na naczyniu z wi¬ 
nem, które pochodziło z czasów 
konsulostwa Anicyusza Galla, 

Anicula, ae, i. staruszka. [Anio. 
Amen, Aniensis, Anicnus, patrz 
Amgros, i, m rzeka w Elidzie. 
AnUis, e, babi, babski, ineptiae, 

baśnie, brednie, androny. 
Anlliter, przysl. po babsku. 
Anima, ae, X. a) powietrze, wiatr, 
Thraciac, wiatry północne; quan- 
tum ignes animaeąne talent (wiatr, 
który dęciem swojćm ogień zasila 
i powiększa); bj dech, oddech, aui- 
mam ducerc, oddychać, continere, 
compriinere, zatrzymać; ej duch 
żywotny, siła żywotna, życic, ede- 
re, emitterc, efflare, exspirare, ef- 
fundere, deponere, dare anima.oi, 
ducha wyzionąć, umrzóć; podo¬ 
bnież anima relinquit albo iefidt 
aliqnem; animam agere, ostatnio 
tchnienie wydawać, konać; pur- 
purea anima, (ponieważ sądzono, 
że krew jest siedliskiem życia); l) 
dusza, jako ożywiająca ciało, non 
interno animae; szczególnićj o du¬ 
szach, oieniach świata podziemne¬ 
go; także o ludziach: Plotius, Va- 
rins, Virgiliusiiue animae quales; 
zapach, a. ainphorae; dusza, duch, 
jako istota myśląca, anima ratio- 
nis consiliiąue particeps; serrien- 
tium animae. 

Animadwersło, dnia, i. baczność, 
postrzeganie; 2) karanie, karcenie, 
nagana, censoriaalbo censoris, pa- 
terna; alicujns in aliquem; w cza¬ 
sach cesarstwa kart śmierci, ca- 
pitalis. 

Ammadversor, óris, 171. poftrzeg&cz, 
karząoy, strofujący. 
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Anlmadyerto. verti, versum, 3. uwa¬ 
żać, baczność zwracać, &nimadver- 
tere debere Arcadas, quales utra- 
que cmtas cires procreasset; ze 
spój. Qt.* illud me non ammadyer- 
tisse, ut; szczególniej o liktorach, 
którzy zmacali uwagę, aby prze¬ 
chodzącym arzędnikom należną 
cześć oddawano: consul lictorem 
animadvertere jussisset; postrzegać, 
aliquem; ąuendam scribontem; ali- 
quid albo z 4 przyp, tryb. bezok. 
animadrertite habuisse rationem, 
z przyim. in albo cx: in quo 
fortunae rarletas cst animadrersa; 
karać, strofować, karcić, in ali- 
qnem; res aniinadvertcnda;~ w cza¬ 
sach cesarstw a: karać śmiercią. 

Antmal, aiis, n zwierzę. 
Animalis, e, powietrzny, natura; 
cibus (powietrze utrzymujące ży¬ 
cie): intelligcntia (ożywiająca siła 
duchowa, dnch żywotny), eiem- 
plum, żywy przykład. 

Animans, tis, imiest. żyjący; oży¬ 
wiony, a. est mundus, imagines; 
stąd rzeczow. animans, tis, żyjąca 
istota; animantia sunt omnia in 
genera partita. 

Animatio, ónis, i. ożywienie; stwo¬ 
rzenie iywrotnc. 

AnimatuB, a, um, żywy, żyjący, 
antcponantur animata manimatis; 
usposobiony, myślący, bcne, małe 
an in albo erga, albo circa ali- 
quem: infirme an., niestały, zmien¬ 
ny, chwiejący się. 

Animo, 1. ożywić, omnia animat; 
guttasm angues- (przeistaczał'); pu- 
eros orientes animari (obdarzać 
zdolnościami umyslowemi); acrins 
animari, wojowniczo być usposo¬ 
bionym; animari ad albo in ali- 
quid, skłonić się do czego. 

AnimóBe,przyślą odważnie, śmiało, 
gorliwie, z zapałem, facere ali- 
quid, dicere. 

AnimóBus, a, um, mocno wiejący, 
burzliwy, venti, Eurns: gwałtow¬ 
nie oddychający, guttura: pełen 
życia, statuae; pełen otuchy, rzezki, 
ochoczy, phalanz, senectus; gorli¬ 
wy, żywy, żwawy, namiętny. 

Animula, ae, i. wietrzyk, quiddam 
quasi animulae (ochłoda); animu- 
lus, i, m. serduszko, wyraz pie¬ 
szczoty. 

Anlmue, i, m. duch żywotny, ży¬ 
cie, animus illc spirabilis; sanguis 
ammusque; bestiae, quarnm ani- 
mi rationis sunt ezpertes; animum 
efflare: stąd dusza (władza czucia, 
chcenia i myślenia), duch, animo 
magno, et corporc; animi corpo- 
risque rirłntes: animi ririutes; 
bona; animo rnagis pugnare quam 
cOTpore; animi laborem perferre; 
stąd 1) dusza, serce, czucie, a. ae- 
quus , iniquus; animi «equitas; 
animi docilitas (dobroć sere-n); ani¬ 
mi metus albo timor(udręczenie)' 
animo tremere; animo albo animi 
pendere. Szczegół, aj usposobienie 
umysłowe, charakter, magnus et 
eicelsus; altus; ingens; alaeer ac 
promptus; esse animi angusti, pu- 
silli, parvi; animos omnium cog- 
noscere; usposobienie, nastrojenie 
umysłu względem kogo, fidenti 
animo atque infcsto Rom&nis; eo- 
dem a. erga Italiam esse; bono 
albo alieno animo esse in aliquem; 
inimico animo esse b)śmiałość, od¬ 
waga, zaiifanie w sobie, animus ma¬ 
gnes, maximus, singularis, fonis, 
strenuus, militaris, langurdus, trepi 
dus; animus est alieui infractusr, ani¬ 
mo magno fortique sis: magnum a. 
ostend ere: a. addere; a. alieui ac- 
cedit: patrz addo i accedo; animi 
militum; animis concidunt hostcs; 
duma, wyniosłość, zuchwalstwo, 
szczegół- w licz. mn. Tegii, subli- 
mes, animum facere: comprimere 
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samos snoa. oj gwałtowność, na¬ 
miętność, zapał, gniew, Tir animi 
immodici; animum albo anirnos 
riucere; aUcujus animos ret&rd&re; 
temperare animo; animo suo ob- 
sequi. dj uciecha, zadowolenie, ani- 
mi Toluptatisque causa; także: nie- 
spokojność, troska, opiniones, quse 
mibi animum ezaugeant. 2) życze¬ 
nie, cbęć, wola, przedsięwzięcie, 
zamiar, non idem animi sibi et 
miiitibus esse; habeo (in) animo, 
albo est mibi in animo; albo. est, 
fert animus, z tryb. bezok. zamyś¬ 
lam, mam cbęć, mam zamiar, przed¬ 
siębiorę i t. p. także: animus est 
mibi ad moriendum; boc animo, 
ut-; animo bono aliąuid facere. 
3) ducb, władza myślenia, animum 
adrertere, albo attendere ad ali- 
quid (patrz advertcre); animo me- 
ditari, circumspicere, praesentire: 
animus praesagiens; omnium men- 
tes Łnimosque perturbare; semper 
in animo babul ziprzyp. i tryb. 
bezok. (zawsze myślałem). We 
względzie aj wiedzy, przytomności 
umysłu, animus aliquem relinquit; 
animum revocare. bj pamięci, ez 
animo effluere, cj sądu, meo am¬ 
ino (podług mego zdania, zdaniem 
mojćm). 

Anie, ónia, i Anion, 6nis, także 
Anienna, i, m. Anio rzeka wpa¬ 
dająca do Tybru; stąd Aniensis, 
e, i Anienus, a, um, Anieński. 

Anina, ii, m. kapłan Apollina, król 
na wyspie Delos. 

Anna Poronna, m, i. bóstwo Bzym- 
skie, na którego cześć odbywała 
się uroczystość na wiosnę. 

Ann&lia, e, roczny, lex (prawo, przez 
które wiek do piastowania urzę¬ 
dów był przeznaczony); stąd an- 
nalis, is. m. rocznik, zwykle w Ucz. 
mn.Toczniki; dawniej spisywaniem 
icb zajmowaU się kapłani zwani 

pontifices; stąd annales pontifleum 
albo marimi, późnić) kronikarze, 
in annaii suo reUquit; an. la- 
borum. 

Armato, 1. przypływać, terrae; ad 
nares. 

Anneoto, nexui, nezum, 3. przy¬ 
wiązać, scapha annera; epistolms 
pedibus columbarum; złączyć, po¬ 
łączyć, annezaesazisarenae; cum 
insulae essent, Alei&nder anne- 
xuit continenti; ezordium anne- 
xum orationi; rebus praesentibm 
annectit futur as; cognatione stirpł 
regiae annezus. 

Annibal, patrz Hannibal. 
Annioórii, oram, m. szkoła filozo¬ 

fów, tak nazwana od swego na¬ 
czelnika Anniceris, który był ucz¬ 
niem Arystyppa. 

Annioulua, a, um, roczny, rirgo, 
filia, taums. 

Annitor, nJsua albo nizus, 3. podpie¬ 
rać się, wspierać,ad adminiculum; 
ingenticołumnae;bastis; —przenoś, 
usiłować, usilnie się o co starać 
omnibus certatim annitentibus; o co; 
do aliqua re; ad obtinendam decus; 
boc idem; z tryb. bezok. albo ze 
spój. ut i ne; dla kogo, proaliquo. 

Annlus, a, um, nazwa rodu Bzym- 
skiego; stąd Anniinua, a, um, An- 
niański, Anniusa albo Armii do¬ 
tyczący. 

Annivers&rius( a, um, coroczny, 
każdego roku powracający. 

Auntzus, a, um, patrz 
Annitor. 

Anno, 1. przypływać, dopływać, 
do czego, naves; naribus; terrae 
2) obok czego płynąć, equls. 

Anno, patrz Hanno. 
Annominatio, patrz Agnom.— 
Annom, patrz an. 
Annóna, ae, i. roczny zbiór, plon, 

doebód, rini, lactis, salaria; stąd 
w ogóle* żywność, zboże, annon&e 
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caritas (drożyzna), rilitas (taniość), 
a szczególniej cena żywności, an. 
TarieUs; annona gmis, a. vetus; 
a. crescit; annonam lerare; annonae 
perfugia (drożyzna); Tilisamicorum 
annona. 

Anno jus a, urn, stary, sędziwy, 
podeszły w lata. 

Annótatio, óniB, *. uwaga, przy- 
pisek, objaśnienie. fszłoroczny. 

■Ajmótinus, &, um, roczny, prze- 
Annóto, 1. prz.ypiski, uwagi robić, 

zapisywać, nomina; dostrzegać, cum 
annotasset insculptum. 

A nimi., patrz anul-. 
Annumero, 1. zaliczyć, alicni pe- 

cuniam; policzyć do czego, his 
duobus adnumerabatur; cum vi- 
ris; in grege. 

Anntmelo, 1. oznajmić, odnieść, 
z 4 przyp. i tr bezok. 

Annuo, nul, nutum, 3. kiwać na 
kogo, annucntibus et Tocantibus 
suis: skinieniem rozkazywać z nast. 
ut; skinieniem pochwalać, potwier¬ 
dzać, czasem samo an., nec adver- 
sata petenti annuit; czasem z 4 
przyp. i tryb. bezok. annuit, se 
anucitiamaccipere: także z samym 
4 przyp. id, omnie; z 3 przyp. 
coeptis; przyrzekać, obiecywać, 
quod semel annuisset: deditionem; 
alicni aliąuid; skinieniem ozna¬ 
czać, pokazywać, quos iste an- 
uuerat. 

Annus, i, m. rok, superior, insc- 
quens; annos natus riginti septem 
(mając łat 27); quum haberet an¬ 
nos sezaginta; Eumenes annorum 
quadraginta (mając lat 40); vixit 
annos septuaginta; decem anui sUnt, 
quum (dziesięć lat upłynęło od¬ 
tąd, jak); decem anni sunt, quum 
(lat temu dziesięć, jak); anni, wiek 
życia: annus incus, tuus, suus, 
tok życia, w którym podług pra¬ 
wa można było otrzymać urząd; 

anni tempus, pora roku, także: an¬ 
nus frigidus, hibernus; o zbiorze, 
plonie rocznym: annum eispectare; 
anno, w ciągu roku. ter in anno, 
trzy razy na rok; prorogąre im¬ 
perium in annum ra rok. in huuc 
annum, na ten rok, ad annum, za 
rok. na przyszły rok. anno antę, 
na rok wprzód; anno post, w rok 
potćm. 

Annum, a, um, roczny, trwający 
przez rok, wystarczający na rok, 
tempus, spatium, imperium, «»■ 
gistratus, bini reges, merces. S) 
wracający się rok w rok, coroczny, 
commutationes (zmiany pór rokuj, 
rarietates frigorum et calorum; sa¬ 
cra, rota; stąd annuum, i, tt. ro¬ 
czna płaca, (ialliae tributi nomine 
annuum imperavitsestertium qua- 
dringenties. 

Anąuiro, quialvi, quiaitum, 3. s) 
śledzić, wyszukiwać, aliąuem albo 
aliąuid; b) dochodzić czego, ba¬ 
dać. roztrząsać, aliąuid a aut age- 
re; a. de aliąua re, c) oskarżać, 
a. aliąuem capite, capitis, pecu- 
ma, oskarżać kogo wskazując ra¬ 
zem, że oskarżony albo karze śmier¬ 
ci albo pieniężnej uledz winien. 

Ansa, ae, i. rękojeść, trzonek, ucho 
u naczynia;—przenoś powód, spo¬ 
sobność, plures dare alicui tan- 
ąuam ans&s ad reprehcndendum; 
habere reprehensionis ansam ati- 
ąuam; stąd anaatus, mający ucho 
albo rękojeść. 

Anser, eris, m. gęś; stąd ansercn- 
lus, i, m gąsię, anaerlnua, a, 
um, gęsi. 

Antandros, i, *. miasto w esyzyi; 
stąd Antandrius, a, um, Antan- 
dryjski. 

Ante.priyjh w przestrzeni: naprzód, 
na przodzie, antę ingredi, mittere, 
pugnare, paucis antę gradibus. b) 
w czasie: wprzód, przedtóm, et a. 
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ct poste*; ueque antea, neque po¬ 
ste*; qui pło eo *. pugnarerat; 
». actae res; ut a. dictom est; 
imnqnam a.; a saepe; taliźe; a. 
mała, poprzednie nieszczęścia, cier¬ 
pienia, przykrości; z przyp. 6 bliż¬ 
szego oznaczenia czasu; moltis an. 
seculis; pancis annis a. albo a. 
annis; pancis a. diebus; paullo a.; 
non multo a. albo a motto, lon- 
go a., aliqoanto a.; ante-quam, 
albo antequ*m,pićrwćj-niź, przed¬ 
tem, nim, z tryb. oznaj. albo łącz.; 
o poet. quam-ante, zamiast ante- 
quam. Locret. III. 986. Martial. 
6. 36. 6. 

Anto, przy im. z przyp. 4 przed¬ 
miotu, przed którym co jest, albo 
dzieje się, w odniesienia a) do prze¬ 
strzeni: przed, duzit a. corrom 
obsides; atiqucm mu tum a. se 
agere; a.januam; a. pedcs; a. oco- 
los esse; h) przy oznaczeniu wyż¬ 
szości albo pierwszeństwa; nad, 
antę aliquem esse, być wyższym 
nad kogo, przewyższać kogo w czem; 
unos a. alios carissimus, fetor ona 
a. alias rirgo; quem ego aDte me 
diligo (więcćj niż siebie); anto 
omnia, przedewszystkiem, nade- 
wszystko, szczególnićj. c) przy 
oznaczeniu czasu: przed, a. lucern; 
a. tempus (przed czasem właści¬ 
wym albo prawem oznaczonym); 
a annom; a. diem, przed cza¬ 
sem oznaczonym; an. horam ter- 
tiam; a. preelinm; a. rem; a. il- 
lom praetorom, przed jego pretu- 
rą; a. hanc arbom conditam; a. 
Epaminondam natom; znajdoje się 
także; qnam anto, diem quam anto 
si solrerint. Cic. Atti. VI. L Do 
wyrażenia antę diem jeżeli się do¬ 
daje liczebnik porządkowy np. *. 
d. V. Kai. April. to jest: antę di¬ 
em qointom Kalendas Apriles, tłó- 
m&czy się nie przed dniem pią¬ 

tym, ale dnia piątego, lob na dni 
pięć przed pićrwszym kwietnia. 
Pierwiastkowe należało antę do 
Kalendas, i mówiono: albo antę 
die octaro Kalendas, albo antę 
diem octarum Kai.; ostatni spo¬ 
sób mówienia stal się panującym 
w ożycia, i antę spoiło się tak 
z wyrazem diem w jedno wyobra¬ 
żenie (antediem), że nawet doda¬ 
wano na początku przyimki: in 
antę diem differre; ex antę diem 
(od dnia). 

Ante&, pnysł. przedtćm, pićrwój, 
wprzód, niegdyś; antea, qnam-, 
pićrwój, prędzćj, jak-, z następ, tr. 
ozn. albo łącz. antea, quam tibi 
snccessum esset. 

Antecanis, is, m. psia gwiazda, 
konstellacya, patrz Procyon. 

Anteoapio, cepi, captum i ceptum, 
3. powziąć naprzód, przedstawić 
wprzód, antecepta amino rei quae- 
dam informatio. 2) uprzedzić, noc- 
tem, nie czekać na nią; tempus le- 
gatorum; omnia luzu, przed cza¬ 
sem używać. 3) naprzód sobie przy¬ 
sposobić, naprzód obrać, opanować, 
zająć, quae belto usui sunt: lo¬ 
cum castris; pontem. 

Anteoódo, cessi, cessum, 3. iść 
pierwćj, przodkować. poprzedzać, 
cum eąuitatu: magnis itincribns 
(spiesznym pochodem); zwykle z 4 
przyp. agmen, turmas; o ptakach: 
signa rolatu (przed chorągwiami 
lecieć); 1 o innych przedmiotach: 
antecedebat testudo pedum sen 
ginta; stellae antecedunt; pod 
względem czasu; alicui aetatepaul- 
ium; czcrcitatio a. cibnm debet; 
fatum, famam, celeritatem famae 
a; rzecz, antecedcns i antcceden- 
tia, to, co poprzedziło, miało pićr- 
wćj miejsce, jako działająca przy¬ 
czyn*;—przenoś, przewyższać, mićć 
większe znaczenie, pierwszeństwo, 
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celaw&ć, aliąuem scientia atąue 
ttsu rerum nauticanim; aliąuem 
fortiłudine, honore, gloria, indole; 
aliąuem in doctrinis, ia amieitia; 
pecudibus: auctori[ate, odznaczać 
się powagą; fidem magnitudine 
rerum, wielkością czynów prze¬ 
wyższyć wiarę. 

AnteceUo, 3. górować; — przenoś, 
celować, odznaczać się, alicui in 
aliąua re; cctcris eloąuentia, hu- 
manitate; longe ceteris a. a. mili- 
tari laude; także aliąuem, albo 
aliąuem aliąua re. 

Anteceptua, a, um, imietl. patrz 
antccapio. 

Antacoasio, ćnis, i. poprzedzenie, 
przodkowanie,orbiumantecessiones; 
— przenoś, działająca przyczyna, 
rerum progressus et ąuasi ante- 
cessiones. 

Anteoeaaor, 6ria, m. — antecnrsor. 
-Antecesaus, us, m. uprzedzenie; in 

a., naprzód. 
Anteeursor, óris, m. poprzednik, 

w liczb. mn. antecursorejs, byli ci, 
których wysyłano naprzód przed 
wojskiem, aby zrobili przysposo¬ 
bienia żywności, obrali stanowi¬ 
sko i t p. 

Anteeo, ivi, ii, ire, uprzedzać, iść 
naprzód, alicui i aliąuem; cur- 
rum; — przenoś, aj przewyższać, 
celować, ceteris virtute; aliąuem 
Tirtnte, auctoritate, elegantia; sa¬ 
mo a. odznaczać się, operibus; bj 
sapobiedz, sprzeciwić się, incen- 
dium, damnationem; auctoritati 
alicujus. 

Antefero, tuli, litum, ferre, nieść 
przodem, fasces; a. gressum (iść 
naprzód); — przenoś, przekładać, 
wyżej cenić, aliąuem, alicui; uter 
utri virtute anteferendus; pacem 
bello; Agesilaus antelatus esł; vo- 
luntatem tuam commodo meo. 

Antefixus, a, um, przyczepiony,- 

przybity, przypięty: nett. antę. 
fixa, órum, n. wszystko, co do¬ 
dawano na wierzchn domów i świą¬ 
tyń dla ozdoby, np. małe posągi itp. 

Antegredlor, gressus, 3. poprze¬ 
dzać, postępować naprzód, o lu¬ 
dziach, zwierzętach i innych przed¬ 
miotach: Stella antegreditnr solem; 
signis antegressis; ex causis ante- 
gressis. [pierwćj. 

Antehao, pnysl. przedtćm, wprzód, 
Anteidea, daw. = ąntea. [antefero. 
Antelatus, a, um, i mieni, patrz 
Antelucanus, a, um, przeddniowy, 

przed świtem, tempus, ctena, in- 
dnstria. 

Antemerldi&nus, a, um, przedpołu¬ 
dniowy, ambulatio; sermo; literae. 

Antemitto, missi, missum, 3. wprzód 
posyłać, eąuites. 

Antenm®, irum, i. miasto] Sar¬ 
binów; stąd Antemnitee, ium, tru 
Antemnaci. 

Antenna, ae, i. drąg żaglowy, an- 

tennas demittere, zniżyć, spuscić. 
Aatgnor, ória. m. znakomity Tro- 
jańczyk, założyciel Eadwy (Pata- 
vium); stąd Antenóridea, ae, m. 
Antenoryda, potomek Antenora. 

Antepes, pedis, m. przednia noga. 
AntepiUnus, i, m. w licz. mn. an- 
tepilani, oram, żołnierze Rzymscy, 
hastati i principes, tak nazwani, 
że stawali do boju pTzed żołnie 
Tzami zwanymi pilani albotriarii. 

Antepóno, poani, poaltum, 3. kłaść 
wprzód, stawić wprzód, ąuid «n- 
lepones illi jentaculo, co mu dasz 
wprzód na śniadanie; — przenoś, 
przekładać, przenosić, dawać pier¬ 
wszeństwo, aliąuem, albo se ali¬ 
cui; aliąuid alicui rei; także od¬ 
dzielnie : antę non pono, Cic., i pon. 
antę, Cic. Off. III. 17. 

Anteąuam, patrz antę. 
Anteroa, ótis, m. bożek mściciel 

wzgardzonćj miłości 
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Antę*, ium, m. szeregi »lbo kwa¬ 
tery winnic. 

Antealgnfcma, i, m. przed chorą¬ 
gwiami idący, wlicz. mn. antesi- 
gnani, żołnierze, którym obrona 
chorągwi powierzona była; esse 
in acio Pharsalica antesignanum; 
stać w przednich szeregach. 

Antesto. albo antiato, steti, 1. stać 
na przodzie, stać przed kim; — 
przenoś, przewyższać, celować, ali- 
cui aliqua re; ąnanto antistaret 
eloqucntia innocentiae. 

Antestor, 1. (antę testor), kogo na 
świadka wzywać przed wprowa¬ 
dzeniem skargi, aliquem; licetne 
antestari? 

Antówenio, venl, Tentum, 4. wy¬ 
przedzić, iść przed kim, eiercitum; 
zapobiedz, nprzedzić, consilia et 
insidias hostium; — przenoś, prze¬ 
wyższać, celować, alicni; rebus 
omnibus anterenit; plerosque. 

Anteverto, rerti, Tersum, 3. zwró¬ 
cić się poprzednio do czego, uprze¬ 
dzić, Fannins anterertit; ant. ce- 
leritatem famae. 2) przekładać, czy¬ 
nić przedewszystkićm, omnibus 
eonsiliis anterertendum ezistima- 
vit, ut- uznał, że mu to przedo- 
wszystkiem uczynić wypada, aby-. 

Anthedon, ónls, i. miasto wBeocyi. 
Anthemusia, ae, albo Anthemu- 
sias, adis, i. miasto i kraina 
w Mezopotamii. 

Antianus, Antias, patrz Antium. 
Antioipatio, ćnis, i. uprzedzenie, 
wyobrażenie czego, deorum {o 
bogach). 

Anticipo, 1. wpierw powziąć, na¬ 
brać, anticipatum mentibus nostris 
(wrodzone); wprzód odbyć, viam, 
ludos; anticipare molestiam alicu- 
jus rei, naprzód się smucić, drę¬ 
czyć, trapić. 

Antiolea, ae, i żona Łacrta, mat¬ 
ka Ulissesa. 

Antieua, a, um, przedni, przodkowy. 
Antieyra, ae, miasto w Focydzie. 
Antidea, daw. = antea. 
Antigóne, es albo -a, ae, i. córka 
Edypa, siostra Eteokla i Foliniki. 

AntigónSa, ae, i. miasto w Epi- 
rze; stąd Antigonensis, e, Anty- 
goneński; miasto wChalcydyce. 

Antigónus, i, m. imię kilku kró¬ 
lów po Aleksandrze W. 

Antilibanue, i, m. góry wFenicyi 
i Celesyryi. 

Antilócłmg, i, m. syn Nestora, przy¬ 
jaciel Achillesa. 

Antimaoi.ni, i, m. grecki poeta 
z Elaros. 

Antióohla, ae, i. nazwisko kilku 
miast, a) A. Epidaphnes, główne 
miasto Syryi przy Oroncie; stąd 
Antiochenses, ium, m. Antyochen- 
czycy, i Antioohlnus, a, um, An- 
tyocheński; ółminsto w Karyi nad 
Meandrem. 

Antlóchus, i, ui. imię trzynastu 
królów syryjskich, jak A. Magnns, 
A. Epiphanes. 2) imię kilku kró¬ 

lów Komagcny. 3) ostatni nczeń 
szkoły akademickićj z Askalon, na¬ 
uczyciel Cycerona; stąd Antioche- 

ns, albo Antioohms, albo Antto- 
cilnus, a, um, z Antyochii po¬ 
chodzący 

Antiópa, ao, albo -e, es, i. matka 
Amfiona i Zetusa; stąd nazwisko 
tragedyi Fakuwiusza. 2) żona Pie- 
rosa, a matka Fieryd, czyli muz. 

Antip&ter, tris, m. rządca, następ¬ 
nie król Macedonii, ojciec Eassan- 
dra. b) jego wnuk, zięć Lizyma- 
cha. 2) A. Cyrcnaicus, filozof, 
uczeń Aiystyppa. b) Stoik z Tar- 
sus, nauczyciel Panecyusza. ej Sto¬ 
ik z Tym, przyjaciel Katona młod¬ 
szego. cedonii. 

Antlpitrla, ae, i. miasto w Ma- 
Antiphates, ae, m. władzca Lestry- 

gonów. 
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Antapoli*, fe, *. miasto w Gallii Ul (nec quidquam) sntiquinjs Ła* 
Narboneńskiej. bera, qnam z nast. ut albo tryb. 

AntlguŁrlue, ii, w i antiquaria, bezok.; longe antiquissimum ratus 
ae, *. przyjaciel i znawoa, albo eat sacra publica facere. 
przyjaciółka i znawczyni starożyt- Antissa, ae, i. miasto na wyspie 
nych języków i literatury. Lesbos; stąd Antisawi, bmm, m. 

Antląu e,pnytl. po dawnemu;dawno. Antyssejczycy. 
Antiquitas, Mis, i. starożytność, Antlsteu, Itis, m. i i. przełożony, 
czasy dawne, ex ultima antiqui- zwierzchnik, kapłan, arcykapłan, 
tatę: 2) dawność rzeczy, generis, kapłanka, ksieni; mistrz, przodku- 
eiTitatis: 3) dawni ludzie, dawne jący wczem, artis dicendi; Plato 
dobre czasy, dawna poczoiwość, sapientiae antistes. 
antiquitas prozime accedit ad do- Antisthenes, is albo ae, m. zało- 
os; iabulose narrarit antiquitas; życiel szkoły Cyników. 
4) dzieje dawne, requirere aliquid Antistita, ae, i. arcykapłanka, 
de antiquitate, w licz. mn. anti- Antisto, patrz Antesto. 
quitates, pamiętniki dawnych cza- Antium, ii, n. miasto w Łacyum, 
sów, opis zwyczajów, obyczajów, stąd «J Aatiinua, a, um, Ancy- 
obrzędów itp. ański, bj Antias, atis, m. miesz- 

Aatiąuitu*, przysł. z.dawna, nie- kaniec Ancyum, i AntiMea, um, 
gdyś, od długiego czasu, Belgas Aneyaci, t) Antlattnus, ł Antien- 
Bhenum aritiąuitus transdnctosj an- sin, e, = Antianus. 
tiąuitus paratum. Antoniaims, a, um, patrz Antonina. 

Antigua, 1. zostawić rzecz wdaw* Antónlnus, i, m. imię kilku cesa- 
nym stanie: stąd znieść, nie przy- rzów Bzymskich, jak: A. Pius: A. 
jąć, odrzucić, legem. philosophus; stąd Antoniniłnus, 

AnHqnus a, um, odnosi się do ter- a, um, do Antonina należący, i An- 
go, 1) co dawniej było, ale już toninianae (thermae) łaźnia w Szy¬ 
nie istnieje: dawny, w ogóle, prze- mie, którą założył cesarz U. Au- 
szły, dictatura; antiquior dies (da- relius Antoninę Caracalla. 
wniejszadata); hiemes; stąd rzecz. Antóntus, a, um, nazwa Bzymskie- 
antiqui, oram, m. starożytni; an- go rodu; stąd Antonianus, a,um, 
tiqua, orum, n. starożytność, da- Antoniański, do Antoniusza nale¬ 
wne wieki; — przenoś, dawny, źący: i Antoniani, oram, w. An- 
szczery, rzetelny, poczciwy, ho- toniańczycy. 
mines (starej próby). 2) co od da- Antónómasia, ae, ł. zamiana imie- 
wna istnieje: dawny, starożytny, nia, kiedy osobę jaką lnb rzecz 
eonsuetndo. eenus. familia, tem- nie właściwem imieniem, alewzię- 
pla, scripta; stąd aj dawny, stary, tem od jćj przymiotu nazywamy: 
szanowny, czcigodny, antiąuissima np. eversor Carthaginis, zamiast 
ciritas, urbs, genus, n obili fas, bj Scipio. 
w stop. wyż. i najw. ważniejszy, Antron, dnls, i. miasto w Tessalii. 
najważniejszy, świętszy, najświęt- Aatrum, i, n. jaskinia, grota, jama. 
szy, Claudiae genti nihil antiqui- Andbts, idia, rn. bóstwo Egipcyan 
us paterna majestate fuisse; nec z psią głową, 
sibi quidquam fora antiquius; ne Anulftrius, ii, m. pierściennik, co 
quidvita enstimem antiąuius; ni- pierścienie robi. 
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Anulu*, i, m. pierścień, szczegól¬ 
niej do noszenia na palcach i pie¬ 
czętowania: induere digitis; apta- 
re digito; obsignare tabulas anulo 

Anu», i, m. pośladek. 
Anua, ns, i. kobieta wieku pode¬ 

szłego, staruszka; kładzie się tak¬ 
ie przymiot. anus matrona; a. cer- 
va, a nawet o rzeczach nieżyją¬ 
cych: charta a.; testa a. 

Arnie, przyst. frasobliwie, kłopot¬ 
liwie. 

Anzietaa, 6tis, i. niespokojność, 
tęsknota, troskliwość. 2) utrapie¬ 
nie, udręczenie, kłopot, obawa. 

Amrifer, era, erum, frasunek przy¬ 
noszący, kłopotliwy. 

Amdtudo, iniu, £. — Amietas. 

Anriua, a, um, pieczołowity, tros¬ 
kliwy, niespokojny, zakłopotany, 
senes, mentes, aegritudines; anxi- 
us animi; anzium habere aliąuem, 
(trapić,niepokoić, dokuczać); o co: 
tantis malis; inopiae; decuris in- 
stantibus; ricem suam (o swój los). 
Liz. VIII. 35; ze spój. ne i an; 
także: zrobiony z wielką troskli¬ 
wością, elegantia orationis b) obu- 
dzający niespokojność, niepokoją¬ 
cy, curae, timor. 

Aniur, uris, iAnzurus, i, m bo¬ 
żek Wolsków. b) Anzur, n. i m. 
miasto Wolsków, późnićj nazwane 
Terracina, leżące na górze; stąd 
Anzuraa, atis, z Anksuru. 

Aon, ónis, m. dawny bohater Be- 
ocyi; stąd Aonea, um, m. Aono- 
wie, pierwotni mieszkańcy Beocyi, 
f) Aonia, ae, £. dawne nazwisko 
Beocyi; c) Aonides, um, Aońskie 
siostry t.j. muzy, jako mieszkanki 
Helikonu i Aganippy w Aonii. d) 
Aonius, a, um, Aonski, Beotycki, 
z Beocyi pochodzący; w B. uro¬ 
dzony, montes, aquae, A. Aganip- 
pe (źródło): sorores (muzy). 

Aornoa, i, m. 1) jezioro Awerneń- 

skie. 2) skała w Indyach, 4 przyp 
Aomon, inaczej Aornin od Aornis. 

Aóns, i, m. rzeka w Illiryi. 
Apage, tcykrZ. precz stąd! 2 drogił 
a. te; a. te a me. 

Apamea, albo -la, ae, miasto 1} 
w Apamenie w Syryi; 2) w W 
Frygii; stąd Apamensis, e, Apa- 
meński. 3) wBitynri. 

Apawortene, cs, *. kraina Fartów, 
której mieszkańcy nazywają się 
Zapaorteni, m. grec. 2 przyp. ón. 

Apolla, ae, m. imię Bzytnskich wy¬ 
zwoleńców szczególniej żydów: cre- 
dat Judaeus Apolla 

Anelles, is, znakomity malarz w sta¬ 
rożytności zKolofonu albo Efezu; 
ztąd Apelleus, a um, od Apel- 
lesa pochodzący, do Ap. należący 

Apennmicóla, »••, m i i. miesz¬ 
kaniec Apenninów. 

Apenninigena, ae, lit. i ł. zrodzo¬ 
ny na Apenninach. 

Apenninus, i, m łańcuch gór, któ¬ 
re przedzielają wzdłuż Włochy.. 

Aper, pri, m. dzik; przystoicie: 
apros duos uno saltu capere, je¬ 
dnym strzałem dwie rany zadać; 
a. immitere liąuidis fontibus, so¬ 
bie samemu szkodzić. 

Aper, pri, m. przezwisko Bzymskie. 
Aperantii, órum, m lud w pół¬ 

nocnej Etolii; stąd Aperantia, ae, 
i. kraina Apcrantów. 

Aperio, perui, perium, 4. odkry¬ 
wać, zdejmować pokrycie, obna¬ 
żać, caput, apertuin corpus; aperto 
pectore; widzialnćm zrobić, poka¬ 

zać, dać widzieć, unda debiscens 
aperit terram; lux aperit hostem; 
ap. se, albo aperiri, dać się wi¬ 
dzieć, pokazać się, formidatus nau- 
tis aperitur Apollo. 2) otwierać, 
odmykać, januam, portas, Janum. 

geminum, urbem, sepulcrum, m~ 
ranom, literas, oculos; riam, duo 
itinera (utorować), aliud os (njście). 
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woda; aperlre locnm,zrobić przystęp 
do jakiego miejsca, drogę utorować, 
mań norum iter; armis orbem ter- 
rarum; alicui Asiam; alium sibi 
orbem; ccelnm alicui; aperire lu- 
dum (szkolę); a. locum, asylnm, 
miejsce do ucieczki, schronienia; 
a. sibi aditum ad suos (ułatwić 
przystęp); occasionem ad inradcn- 
dum(podać sposobność); a. aunum 
(zaczynać). 3)—przenoś, z© wzglę¬ 
dem na oba wyżćj podane znacze¬ 
nia: odkryć, odsłonić, otworzyć, 
objawić, dać poznać, pokazać, wy¬ 
dać, casus futuro*; sensus suos, 
albo se (swój sposób myślenia, 
chęci, charakter objawić); quid 
sentirentaperuerunt; qui sit, ape- 
rit (daje się poznać); aperuit in 
beUo,qualis esset; quod magis ape- 
ńret eorum dementiam; id si ape- 
ruisset (gdyby wydal, wyjawił); 
dum se ipsa res aperiret (aiby się 
wyjaśniło); quod DCCC aperuisti 
(do liczenia przedstawiłeś); także 
z 4 przyp. i tr. bezok. 

Aperte, pnyst. otwarcie, na czy- 
#tćm polu, yincere (w otwartym 
boju); — przenoś, jawnie, bez po¬ 
krywki, szczerze, widocznie, w o- 
czach wszystkich, helium parare; 
fugere, dicere, laetitiam ferre. b) 
jasno, wyraźnie, explicarealiquid; 
alicujus opibus adjurari; apertius 
scripsi. 

Apertua, a, um, niepokryty, naris 
(bez pokładn); caelnm, aether (po¬ 
godne, czyste); aperto latere (za 
odslonieniem); humerus (niezasło- 
niony tarczą); corpora Bomanorum; 
apertos adire; Peloponnesus nulli 
apertior quam narali bello, wy¬ 
stawiony na co, mający sposobność. 
2) otwarty, niezamkmęty, przystęp¬ 
ny, locus, loca, planities, campus, 
regio, collis, litus, marę, oceanus, 
aequor; acies albo Mars (otwarta, 

swobodna walka); stąd apertum, 
i, n. miejsce otwarte, per a. es 
aperto, in aperto; in aperta oce- 
ani. 3)—przenoś, oczywisty, jawny, 
widoczny, latrocinium, simultatea, 
periculum; szczególnićj o charak¬ 
terze: otwarty, szczery, rzetelny, 
homo, animus, peetns, b) jasny, wy¬ 
raźny, zrozumiały, narratio; id mini 
apertum est, albo apertum est z 4 
przyp. i tr. bezok; harum rerum 
nullum erat apertius crimen, qno 
argui posset; quis apertior in ju- 
dicium adductus est (widocznićj 
winny)? jn aperto est, jest jasne, 
wyraźne, łatwe do wykonania; wo¬ 
ta virtnsqne in aperto; także ztr. 
bezok. 

Apex, lots, m. wierzchołek czego 
spiczasto zakończony, lauri, mon- 
tis,- apicem per aera duiit (o pło¬ 
mieniu ); szczególnićj spiczasta, 
biała czapka Rzymskich kapłanów 
Flamines zwanych, stąd apicem 
Dialem alicui imponere (wynieść 
na godność kapłana D.); wysoka 
ostrokręgowa infuła królów Azya- 
tyckich i satrapów; a stąd ko¬ 
rona królewska, najwyższa ozdo¬ 
ba i godność, apex sencctutis est 
autoritas; wierzchołek hełmu i sam. 
hełm, apicem summum incita ha¬ 
sta tulit; ardet apex capiti; także 
w pisaniu nad zgłoską znak dłu¬ 
gości ( późnićj-); i apices litero* 
rum, cugi pisma. 

Aph«ea, ae, i. przezwisko Britomar- 
tis nimfy u Eginetów. 

Aphareua, ei, m. król Messeńczy- 
ków; stąd Aphareius, a, um, Afa- 
rejski, do Afarea należący. 

Aphractus, i, m. — navis aperta, 
okręt bez pokrycia. 

Aphródisias, adis, i. okolica w Eo- 
lidzie; bj miasto portowe w Oylicyi. 

Apioatun, a, um, mitrą kapłańską 
ozdobiony, 
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Aplolua, 11, m. przezwisko Rzymskie. 
Apldiims, i, m. rzek* w Tessalii. 
Apia, is, i. pszczoła; stąd apicula, 
aa, ł. pszczółka; upifcrlu*, ii, m. 
bartnik, i &pi&rium,ii, m. pasieka. 

A pis, is, m. wól, któremu u Egip¬ 
cjan cześć boską oddawano. 

Aplsoor, aptus, 3. dosięgnąć, doty¬ 
kać, dostawać, maręv legatos; — 
przenoś, otrzymać, dostąpić, sum- 
mumhonorem; landem apisci; he- 
reditatem sum aptus. 

Apium,ii,«.epich błotny, pietruszka. 
Apluatre, is. n. tylna część okrętu 

ze swemi ozdobami, na którćj była 
bandera albo chorągiew wskazują¬ 
ca kierunek wiatrów; w licz. mn. 
aplustria i aplustni. 

ApóoUtl, oram, m. zgromadzenie 
związku Etolskiego, które się na¬ 
radzało nad sprawami publicznemi. 

Apddytórium, ii, n. miejsce w ła¬ 
źni, gdzie się rozbierano. 

Apollo, inls, m. syn Jowisza i La¬ 
tony, brat Dyauy, naczelnik muz 
i wyroczni w Delfach, późnićj czczo¬ 
ny jako bożek słońca; u Gallów 
bożek sztuki leczenia (w ich języ¬ 
ku Belis nazwany), u Tyryjczy- 
ków hożek słońca (w ich języku 
Baal). Stąd aj ApollinAria, e, Apol- 
linowy, do Apollina należący, i 
Apollinare, is, *. plac Apollina. 
b) Apollineus, a, um, Apollina 
tyczący się. c) Apollinis promon- 
torium, północny przylądek Apol- 
lina w Utyce. 

Apollódórus, i, m. grammatyk i 

mytograf z Aten około r. 140 prz. 
Chr. b) filozof ze szkoły akade- 
mickićj wczasach Zenona, c)retor 
■ Pergamu, nanczyciel Cesarza Au¬ 
gusta; stąd Apollodorei, oram, 
uczniowie albo zwolennicy Apol- 
lodora. d) imię dowćdzcy Aleksan¬ 
dra W. 

Apollonia, ae, i. twierdza Lokrów 

Ozolskich przy Naupakcie. 2) mia¬ 
sto w Illiryi. 3) miasto w Tiacyi. 
4) miasto w Macedonii. Stąd aj 
ApolIoniStee, ae, ta. ApblWiata 
Z Apollonii, i Apolloniatae, arum 
albo -tes, ium albo um, Apollo- 
niaci. bj Apolloniensis, e, Apollo- 
nieński, civitas (na północnćm po- 
brzeżu Sycylii); i Apollonienses, 
ium, m. mieszkańcy Apollonii 
w Tracyi. 

Apollonia, idis, ż. miasto w Li- 
dyi, stąd Apollonldenses,ium, m. 
Apollonideńczycy. 

Apologus, i, m. powieść allegorycz- 
na,bajka; apotogatio, ónis, i. ba¬ 

jeczna powieść. 
Apoplexis, is, i. apopleksya. 
Apoproegmena, orum, ».=—rejecta, 
remota, to co jest do odrzuceuia 
(u Stoików). [wności, wina. 

Apothóca, ae, i. skład zboża, ży- 
Apparate, prtytt. kosztownie, świe¬ 
tnie, okazale, wytwornie. 

Appar&tio, ónle,i./.wielkie przy¬ 
sposobienie, przygotowanie. 

Apparatus, a, um, przygotowany, 
przyrządzony, opatrzony we wszyst¬ 
ko; okazały, świetny; oratio ap. 
wypracowana, wytworna. 

Apparatus, us, M- przyrządzenie, 
przygotowanie, uzbrojenie, przy¬ 
sposobienie wojenne, apparatum in- 
cendere; dimissus ap. auxiliorum; 
operis, belli; ingenti apparatu hel¬ 
ium instruere; laboros et appara¬ 
tus; odnosi się mianowicie do na¬ 
rzędzi, sprzętów i środków do wy¬ 
konania, a. tenniculus, argenteus; 
regiae magnificentiae; non belli, 
sed luxuriae; exsequondae rei; — 
stąd okazałość, świetność, przepych, 
wystawność, epularum, comdTii, 
lud orum, spectaculorumque, fnne- 
rum; regius; w mowie przepych, 
okazałość, okrasa, dicere nullo ap¬ 
paratu 
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App&reo, parul, parltum, 2. po¬ 
kazać się, stawić się, dać się wi- 
Azićó, plures armato® apparere; e- 
quas mecum demersus nirsus ap- 
paruit; apparet lux (świta); stąd 
apparens, widoczny; służyć, sta¬ 
wić się na rozkazy, consulibus, 
aedilibus albo ąuaestioni; septem 
annos Philippo ap. (jako sekretarz). 
—Przenoś, stać się widoczaćm, rcs 
apparere non possuut (pokazać się 
we wlaściwćm świetle); nt niliil in 
iis (voluminibus epistolarum) non 
appareat. b) apparet aliquid, albo 
apparet (alicui) z 4 przyp. i tryb. 
bezok. albo następ, zdaniem zależ- 
nem, jest rzecz widoczna, jasna, 
quod post apparuit (co się wyja¬ 
śniło) ; także z 1 przyp. i tr. bezok. 
membra ita nobis data sunt, rtt 
ad quandam rationem vivendi da¬ 
ta esse appareant; apparebat atroi 
cum plebe certamen (fore). 

AppSritio, ónis, ż. zjawianie Się, 
stawienie się do pełnienia jakiego 
obowiązku; dwór, służba, świta. 

Apparitor, Aria, m. sługa rządowy, 
publiczny, np. konsula, pretora. 

Appl.ro, 1. przygotowywać, przy¬ 
sposabiać, przyrządzać, convmum. 
Indos, fugam, crimen in aliquem 
(wymyślić); aggerem, iter, bellum; 
quum in apparando acerrime esset 
occupatus; z tr. bezok. sposobić się, 
gotować się, hoc facere apparabat; 
ap. trajicere. 

Appellatio, ónis, z. wołanie, ode¬ 
zwa, prośba o pomoc, powołanie, 
tribunorum. 2) nazwanie, wymie¬ 
nienie tytuln, godności, urzędu, 
regum: inanis, de bita; literarum 
(wymawianie głosek); wreszcie o 
imieniu rzeczownćm a szczególniśj 
pospoiitćm. 

Appellator, óris, m. który apellu- 
je, odwołuje się do wyższego sądu. 

Appello, 1. przemawiać, singulos. 

milites, ille appellatus respondit li- 
teris, listownie; szczególnićj ap. 
aliquem n ominę (albo bez nomlne), 
nominatim, i t. p. przemówić z wy¬ 
mienieniem nazwiska; kogoś albo 
coś wymienić, nazwać, tytułować; 
na str. bier. być nazwanym, quos 
illi Cardacas appellant; quae (di- 
gnitas) dictatura appellatur; cog- 
nomine justus (bonus) est appella¬ 
tus (otrzymał przydomek); kogoś 
albo coś obwołać, ogłosić, potwier¬ 
dzić, aliquem regem (za władcę, 
króla uznać); aliquem Yergobre- 
tum ap. Aedui; a militibus impe¬ 
rator appellatus est. b) do kogo 
w pewnym celu przemawiać, ali- 
quem; de pecunia (o wypłatę); a- 
liquem ita, nt-; szczególniej w zna¬ 
czeniu sądowóm; przemawiać o po¬ 
moc, apellować, praetorein, tribu- 
nos; kogo powoływać, oskarżać, 
aiiquein; aliquem de proditione; 
upominać się, aliquem de aliqus 
re. 2) wymawiać, literas. 

Appello, puli, pulsum, 3. napę¬ 
dzać, naganiać, przybliżać, turres- 
ad opera; corpus appulit unda; 
szczególnićj w znaczeniu żeglugi ; 
przypłynąć, przylądować, przybić, 
zawinąć do brzegu, classem ad 
Ciliciam, classem in insulam; na- 
rigia littori; także aliquem oris; 
w znacz. bier. classe ad Eubceam 
appulsa; naribus Messanam appul- 
sis; quo fere omnes ex Gallia na- 
ves appelluntur; alios adSiciiiam 
appulsos esse (przypłynęli); ripae 
appelli; samo appellere, wylądo¬ 
wać; ad insulam appulerunt, na- 
Tis appellit;—przenoś, tuas ratio- 
nes ad eos scopulos appulisses: 
zamiary, rachuby rozbiłyby się, 
nieudałyby się, spełzłyby na ni- 
czem; mentein ad philosophiam 
(skierować, zwrócić). 

Appendij, iois, z. dodatek, przy- 



Appendo 60 Applloo 

czynek; przynależność; stąd ap- 
pendioula, ae, ż. przyczepiał, ma¬ 
ty dodatek. 

Appendo, pendi, pensum, 3. od¬ 
ważyć, aurum aurifici; — przenoś, 
ważyć, Terba, zważając, nie na licz¬ 
bę wyrazów, lecz na ich moc i 
znaczenie. 

Appetens, tis, pragnący czego, glo- 
rlae ; appetentissimi honestatis, 
szczególniej: łaskawy, chciwy, alie- 
ni; stąd aj appetenter przysl. chci¬ 
wie. b) appetentia, ae, ż. pożąda¬ 
nie, pragnienie, ciborum, artinm 
liberalium. 

Appetitio, ónis, i. chwytanie, się¬ 
ganie ; namiętne staranie się o co, 
pragnienie, żądanie, alieni, prin- 
cipatns; żądza, chęć jedzenia, a- 
petyt. 

Appetitus, us, m. namiętne pra¬ 
gnienie, żądanie, staranie się, vo- 
Inptatis; wlicz.mn. namiętności. 

Appeto, petivi i petii, petitom, 3. 
sięgnąć do czego, zbliżać się, so¬ 
lem manibus, appcti senes; godzić 
na kogo, rzncac, aliquo.ni gladio, 
lapidibus, stercore, missilibus, in- 
sidiis; fata Yejos appetebant (za¬ 
grażały) ; cisnąć się do jakiego 
miejsca, zbliżać się, zająć, opano¬ 
wać, marę terram appetens; alia 
atque alia appetendo loca (o wzra- 
stającem mieście), bj—przenoś, na¬ 
miętnie czego żądać, pragnąć, czy¬ 
nić zabiegi, majores res; amici- 
tiam alicujns; Toluptatem; hono¬ 
rem; regnum. 2) pod względem 
czasu: appetit luz, nox, tempus, 
dies. 

Appia, Appiades, Appianus, patrz 
Appius. 

Appiinus, a, urn, Appiaiiski, zAp- 
pii miasta we Frygii W.; stąd 
Appiani, oram, n. Appiańczycy. 

Appinąo, pinzi, pictum, 3. przy¬ 
mało wać, pnyttowie. delpbinum 

silris appingere, odmalować del¬ 
fina w lesie, t. j. rzeczy z naturą 
sprzeczne wyrażać. 2) dopisać, ali- 
quid noTi. 

Appius, ii, m. i Appia, ae, i. rzym¬ 
skie imiona; stąd aj Appius, a, urn, 
Appijski, do Appiusza odnoszący 
się, via Appia, albo samo Appis, 
droga Appiusza od Kzymu do Ks- 
pui, póżnićj do Brunduzyum roz¬ 
ciągająca się; aquaAp., wodociąg 
Appiusza wEzymie; forum Appii, 
miasteczko nad drogą Appijslą 
w Lacyum. bj Appianus, a, um, 
do Appiusza należący, c) Appias, 
adis, i. i Appiades, deae, posągi 
przy wodociągu Appiusza; takie 
przydomek Minerwy. dj Appietcs, 
atis, i. wyraz utworzony przez 
Cycerona, dla nazwania szlachet¬ 
ności rodu, z której się chełpił 
Appiusz. 

Applaudo, plausi, plausum, 3. o 
co uderzać, corpus palmis; mami 
caput; 2) W znacz, nieprzech. n. 
znak zadowolenia klaskać, alicui. 

Applicatio, ónis, ż. przykładanie, 
usiluość, skłonność, animi; jus &p- 
plicationis, prawo, które obywatel 
miał do majętności osoby oddają¬ 
cej się pod jego opiekę. 

Applioo, plicavi albo ui, piioatum 
albo Itum, 1. przykładać, przyty¬ 
kać, przybliżyć, przystawiać, opie¬ 
rać, aliquid alicui, se ad arborem, 
albo se trunco, coipus ad molem, 
albo arboris stipiti (oprzeć się); 
scalas mieuibns; se ad flammam; 
applicato captiro (gdy jeniec był 
blisko przyprowadzony) Just. XI. 
15.; Leucas colli apphcata (leżącą 
przy-); praefectos latcri equitum; 
sinistium cornu ad oppidum; ca¬ 
stra flumini; ensem tenns capulo, 
(wepchnąć, utopić); se alicui; przy¬ 
łączyć się do kogo: se ad aliąuea 
quasi patronum; se ad Mniemam, 
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societatem alicujus; o rzece: un- 
das munimento arcis; — przenoś, 
przyłączyć, przydać, zczćm połą¬ 
czyć, yoluptatem ad honestatem; 
priora seąuentibus. b) obwiniać, 
zarzucać komu co, crimen alicui. 
2) do czego kierować, zwracać; 
narem ad aliąuem (stćrować); na¬ 
rom ad terrarn; ad litora albo ter- 
rae (wylądować); applićatis nostris 
ad terrarn naribus; czasem samo 
a. wylądować, wysiąść na ląd; ad 
terrarn; applicuisse nares kostium; 
podobnież applicari; ad oras; in 
terras; navis ripae r pplicatur ; — 
przenoś, zwrócić, skierować uwa¬ 
gę, umysł, se animus applicat ad 
aliąuid; a. se ad aliąuid, przykła¬ 
dać się, ad eloqnentiam. 

Applóro, 1. płakać z kim, z jego 
powodu, ąuercbar applorans tibi. 

Appóno, posui, positum, 3. przy¬ 
stawić, przyłożyć, scalas; machi- 
nam; notam ad Tersum, albo epi- 
stolis (przypisać); mauum ad os; 
wyraz stołowy, stół zastawiać, da¬ 
wać potrawy, patellam ; septem 
milia arian, apposita traduntur; 
ceenam lautiorum; aprum in epu- 
lis; dodać kogo do usług straży 
i t. p. aliąuem alicui enstodem; 
magistrom consulibus; appositi e- 
raut custodes;—przenoś, ritiis mo- 
dum apponere (położyć kres). 2) 
dodać, alicui annos; a. lncro, po¬ 
liczyć za zysk; aliąuid alicui gra- 
tiae (za łaskę). 

Apporreotus, a. um, rozciągniony, 
obok leżący. 

Apporto, 1. przenosić, sprowadzać, 
frumentuul ad loca difficillima; 
—przenoś, przynosić, pociągać za 
sobą, sprawiać, aetas semper ali¬ 
ąuid apportat novi; morbos; dam- 
num. 

Appoaco, 3. prosić usilnie, doma¬ 
gać się. 

Appóslte, pnysł. stosownie, wła¬ 
ściwie. 

Appósitus, a, um, przybliżony, prrjr- 
legły, regio a. urbi; gentes a. 
Thraciae; podobny, appositum ac 
propinąuum; właściwy, dogodny, 
menses ad agendum appositos; 
skłonny, alicui rei. 

Apprecor, 1. prosić, błagać, deos. 
Apprehendo, i apprendo, prehen- 

di, prehensum, 3. chwytać, alicn- 
jusmanum, aliąuid morsu (ukąsić); 
opanować, zająć, Pharom, locum; 
—przenoś, ąuidąuid apprehende- 
ram, accusator e manibus extor- 
ąuebat (cokolwiek na obronę przy¬ 
toczyłem); caute aliąuid a. (zacząc). 

Appnme, przysł. wybornie, bardzo 
dobrze, szczególnie. 

Appróbatio, ónis, potwierdzenie, 
przyzwolenie na co, miłe przyję¬ 
cie czego. 2) dowód. 

Appróbator, óris, m. ten, który co 
potwierdza, pochwala. 

Appróbo, 1. pochwalić, potwierdzić, 
rem, sententiam;(o bogach) sprzy¬ 
jać, zezwolić. 2) zalecić swoją ro¬ 
botę dobrem wykonaniem, opus; 
dowodzić, okazać, udowodnić, pro- 
positionem; fidem suam; obicium 
suum; industriam. 

Appromitto, 3. przyrzekać. 
Apprópero, 1. przyśpieszać, opus, 

gradum, mortem, albo z tr. bezok. 
intrare appropera. 2) pośpieszać, 
śpieszyć się, ad cogitatum facinus, 
albo samo ap. 

Apprópinąuatio,ónis, przybliżenie. 

Appróplmiuo, 1. zbliżać się, zbli¬ 
żać, ad insulam; ad bostes; mu- 
nitionibus; bostibus, a. turrim 
mcenibus; pod względem czasu: 
dies, hiems, Ter, adrentus alicu- 
jns, rictoria appropinąuat;—prze¬ 
noś. qui primis ordinibus appro- 
pinąuarent (zbliżali się godno¬ 
ścią do-} 
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Appuljjus, 1, m. imię wielu Rzy¬ 
mian, między którymi jeden z Ma- 
daury w Afryce urod. r. 130 po 
Chr. jako pisarz jest znany. 

Appulia, ae, i. kraina w niźszćj 
Italii, którą rzeka Aufidus rozdzie¬ 
lała na A. Daunia iPeucetia; stąd 
a) Appfllieus, a, urn, Appulijsai; 
b) Appulua, a, um, Appulski i 
Appulus, i, w. Appulczyk, w licz. 
mn. Appuli, Appulczycy. 

Appulaus, a, um, tmiesl. patrz 
appello. 

Appulaus, us, m. przybliżenie, solis; 
wylądowanie, także z przyp. 2. 
działanie, wpływ, frigoris et calo- 
lis; deorum. 

Aprloatio, onis, i. chodzenie i prze¬ 
bywanie na słońcu. 

Aprldtas, atia, własność słoneczna 
pod względem ciepła. 

Aprioor, 1. grzać się na słońcu. 
Aprlous, a um, wystawiony na 
słońce, słoneczny, łocug, takie: 
apricnm, i, n. stąd in apricum pro- 
ferre, wystawić na jaw. 2) lubią¬ 
cy słońce, flores. 

Aprilis, is, m. mensie, albo bez 
mensie, kwiecień; także przymiotu 
Kalendae Apriles. 

Apróniiu, ii, m. imię Rzymskie; 
stąd Aproni&nus, a, um, Aproni- 
ański, do Aproniusza należący. 

Apsus, i, m. rzeka w Illiryi. 
Apte, pny»l. stosownie, w sam czas, 

ściśle, reponere aliąuid, disponere, 
ad pedem conrenire; cohaerere 
apte (ściśle się łączyć); inter se 
cohaerere; locare equitem, impo- 
nere sągittas, ezcutere tela, regere, 
dicere. 

Apto, 1. przystosować, przyłączyć, 
przyłożyć, przyczepić, przypiąć, 
dona postibus, rincula collo (wło- 
£yó); enses deitris (wziąć); arna 
corpori, albo se armis, mucronem 
sub pectus (przyłożyć); narządzić, 

przyrządzić, przysposobić, arma, 
i ama pugnae, albo se pngnae, 
(być gotowym do walki); sarcinas 
itineri; armamenta (uzbroić); ar¬ 
ma ad transeundum; z 6 przyp. 
opatrzyć w co, ensem ragina; clas- 
sem relis (opatrzyć w żagle); pi- 
num armamentis (okręt uzbroić); 
omnes urbis partes testudinibus; 
—przenoś, animos armis (do woj¬ 
ny skierować); bella modis citha- 
rae (opiewać); apt.Terbum ad ali¬ 
ąuid (zastosować); sententias vo- 
cibus; usum rei ad commoditatem. 

Aptus, a, um, tmiesl. od nieużywa¬ 
nego apo, apere, przyłączony, wi¬ 
szący u czego, gladins e lacunari 
setft equina aptus;—przenoś, za¬ 
leżny, zawisły, qui est totus a. 
ei sese; vita apta virtute; b) po¬ 
łączony, spojony, apta dissolrere; 
apta inter se etcohaerentia; przy¬ 
rządzony, sposobny, postawiony 
w możności, quinqueremes, arna, 
eiercitus, provincia; także: ccelum 
aptum steilis (opatrzone, ozdobione), 
Yirg. Aen. IV. 482. 2) stosowny, 
dogodny, zdatny, calcei a. ad pe¬ 
dem; pallium esse aptum ad om- 
ne anni tempus; triremes a. ad 
narigandum; ingenium a. ad ar- 
tes optimas; in quod (genus pu¬ 
gnae) minime apti sunt; cui ae- 
tati fuerit aptissimus,; locus pr®- 
lio aptior; iter a. insidiis tegen- 
dis; aptissimi concionibus; aptus 
mili; także z qui i tr. łącz.; sa¬ 
mo a. bez dołączenia przyp. rzą¬ 
dzonego, stosowny, dogodny, spo¬ 
sobny, lar, occasio, oratio, tempus. 

Apud, przyim. z 4 przyp. przed¬ 
miotu, I) przy którym, albo w któ¬ 
rego bliskości co jest, albo się 
dzieje, a mianowicie: 1) przy oso¬ 
bach, u, przy, apud aliquem esse, 
yersari, sedere, remanere, latere, 
coBnare, apud milltes; stąd apud 
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me, te, u mnie, u ciebie, w mo- 
jćm, twojćm mieszkania; aj przy 
nazwiskach narodów, u, między, 
fuisse a. Threcas; a. Parthos con- 
senuit; bellum a. Samnitas gere- 
batur; a. Hispanos res cgregias 
gessit; enndem a. Lacedaemonios 
sic duritae śe dedisse; bj przed, 
w obecności j&kićj osoby: a. ali- 
qnem contendere, profiteri, verba 
facere, dicere, queri, eicusare. c) 
przy oznaczeniu autora jakiego pi¬ 
sma, prawa i t. p., u albo w, a. 
plerosque scriptum est; a, Solo¬ 
nem; apud Xenophontem Cyrus 
dicit. 2) przy oznaczeniu miejsca, 
przy, kolo, a.urbem; a. arma sa- 
crificare; a.mensam; a. focum se- 
dere; zwłaszcza, a) przy imionach 
miast, miasteczek i t. p. a. Furcu- 
łas Caudina' angustiis locorum 
conclusi; a. Argos occisus est; a. 
Nolam pugnarit. b) przy rzekach, 
morzach, jeziorach, wyspach i kra¬ 
jach: przy, kolo, w bliskości, vic- 
tos Komanos a. flmuen Alliam; 
C. Flaminium a. Trasimenum oc- 
cidit; haec dam a. Hellespontum 
geruiltur ; a. Rhodum; a. Epirum 
et reliąuam Graeciam; a. Thessa- 
liam. II) w odniesieniu do przed¬ 
miotu, z którym coś wchodzi w bliż¬ 
szy stosunek, a mianowicie: aj do 
osoby, pod względem jej znacze¬ 
nia, stanowiska: u, między, hujus 
a. omnes ingens metus et reveren- 
tia erat; tan to amore a. barbaros 
erat; inMiltiade erat magna auc- 
toritas a. omnes ciritates, apud 
aliąuem multum valere, posse; 
Athenienses tantam gloriam a, om¬ 
nes gentes erant consecuti, ut- ; 
aliquem cum imperio a. eiercitum 
habere; a. aliąuem legati locum 
tenere; bj do rzeczy we względzie 
jej znaczenia i użycia, quae a nos 
partim infamia, partim humilia 

ponuntur; quae a. illos turpia pu- 
tantur; quae omnia a. Graecos et 
grata et laude digna ducuntur; a 
quem summum imperium populi 
est. Apud se esse, znaczy czasem 
być przytomnym na umyśle. Tra¬ 
fia się a. po wyrazie rządzonym: 
Misenum a. et Eavennam. Tacit. 
Annal. IV. 5. 

Apulejus, Apulia, patrz App. 
Aqua, ae, i. woda, w najobszemiej- 

szćm znaczeniu, a przeto używa 
się mówiąc o morzu: ad aqurm; 
paullulum in aquam progredi; jam 
in aqua classis stabat; o jeziorze: 
Albanae aquae deductio; o rzece: 
in aąuam caeci mebant; secunda 
a., z wodą; adrersa a., przeciw 
wodzie; podobnież: aqua prona 
ferii, z wodą; o deszczu: cornix 
augur aquae; aąuarum agmen; a- 
quae msgnae, powódź; w licz. mn 
o źródłach: aąuarum ahundantia; 
szczególnićj o wodach mineralnych, 
kąpielach: ad aquasvenire; Aqn«e 
Calidae, Cnmanae, Seztiae i t p. 
o wodociągach: aqua Claudia. W 
szczególnem znaczeniu mówiono: 
a) aąuam praebere, wodę do umy¬ 
cia rąk, a ponieważ to się działo 
pr/.y stole; znaczyło więc do stołu 
zapraszać, częstować, b) aąuam da- 
re, mówiono o wodzie używanej 
do zegarów wodnych (clepsydra), 
podług których określano czas do 
mówienia publicznie, stąd czas do 
mówienia oznaczyć; aąuam perde- 
re, czas na mówieniu nadaremnie 
strawić; aąua baeret mihi, nie mo¬ 
gę postąpić dalej w mówieniu, je¬ 
stem w kłopocie , b) aąua et ignis, 
najważniejsze przedmioty potrzebne 
do życia, stąd aąua et igni inter- 
dicere alicui, albo arcere aliąuem, 
stosunki społeczne z kim zerwać, 
wyłączyć kogo ze społeczeństwa, 
cywilnego, obywatelskiego, wy- 
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gnać z kraju, aquam et terram 
postulare, albo petere. od nieprzy¬ 
jaciela poddania się żądać, d) aqna 
intercus, woda zaskórna, wodna 
puchlina, ej Izy, poet. ex oculis 
meis multa cadebat aqna. 2) aqna 
ae, i. gwiazdozbiór. 

Aquaeductua, us, m. wodociąg; 
przywilej prowadzenia wody przez 
obce grunta. 

Aquiriuc, a, um, wodny, należący 
do wody, proTincia; stąd rzeaow. 
aąuarius, ii, m. aj wodnik, gwia¬ 
zdozbiór. bj noszący wodę. c) rur- 
mistrz, podwładny Edyla. 

AquatIous, a, um, i aąuatilis, e, 
wodny, w wodzie żyjący, rosnący, 
ares, bestia, lotos. 2) wodnisty, 
wilgotny, deszcz sprowadzający, 
auster aquaticus. 

Aqu&tio, ónis, i. nabieranie, spro¬ 
wadzanie wody, a-piationis causa; 
a. longa et angusta uti (wodę z da¬ 
leka i skąpo sprowadzać); copiosa 
(obfitość wody); napawanie. 

Aquator, ória, m. czerpiący, do¬ 
noszący wodę. 

Aquila, ae, z. a) orzeł; b) znak głó¬ 
wny Kzyraskich legionów, deci- 
mae legionis aquilam ferre; in 
hoatcs aqmiam ferre; aquilam ho- 
stibus prodere; stąd sam legion: 
erat acies tredecim aiuilis consti- 
tuta; c) gwiazdozbiór; d) aąuilae, 
z przodu i tyłu świątyni Jowisza Ka- 
pitolińskiego wyrobione wizerunki 
orłów, które szczyt utrzymywały, 
sustinentes fastigium aqnilae. 

Aquilaria, ae, i. miejsce w Zeugi- 
tanie, krainie Afrykańskiej. 

Aqu&ója, ae, i. miasto w Galii! Cy- 
zalpińskiej. stąd Aąuilejensis, e, 
Akwilejski Aquilejenses, ium, m. 
mieszkańcy Akwilei. 

Aquilifer, eri, noszący orła, chorąży. 
AquUUus, ii, m. imię Rzymskiego 
rodn; także przymiot. Akwilijski, 

lex; stąd Aquiliinu», a, um 
Akwiliański. 

Aquilo, dnia, m. wiatr północny, 
vento aquilone yenire (z wiatrem 
p.); w ogóle: północ, au aquiio- 
nem conversus. 2) Aquilo, ojciec 
Kalaisa i Zetesa na górze Hemns 
mieszkający; stąd Amiilonins, a 
um, od Akwilona pochodzący. 

Aquilónaris, e, północny. 
Aquilónia, ae, i. miasto Hirpinów, 
Aqulnum, i, ». miasto Wolsków 

w Lacyum; stąd Aquinas, atis, 
pochodzący z Akwinu, należący 
do Akw. i Aquinates, ium, m 
Akwin aci. 

Aąultanus, i, m. Akwitańczyk, 
w licz. nm. Aquitani, órum, miesz¬ 
kańcy Akwitanii w Gal lii połu¬ 
dniowej. 

Aquor, ł. nosić wodę, czerpać. 
Aquósus, a, um, wodnisty, wilgo¬ 

tny, dżdżysty; a. languor, wodna 
puchlina. 

Aquula, ae, i. mała woda. 
Ara, ae, f. wszelkie wzniesienie 

nad powierzchnią, skała, stos, po¬ 
mnik, szczególniej zaś ołtarz w świą¬ 
tyniach, na ulicach, na dziedziń¬ 
cach dla Penatów; tak jak dla 
bożków Lares zwanych przezna¬ 
czone były ogniska (foci); stąd 
arae et foci, dom i dwór (siedzi¬ 
ba); est mihi tecnm pro aris et 
focis certamen et pro deorum tem- 
plis ; — przenoś, ponieważ ołtarz 
był miejscem ucieczki dla wino¬ 
wajców; stąd; ucieczka, opieka, 
obrona, confugere adaramieguuu 
ara tribunatus. 2) Ara, ae, i. po¬ 
łudniowa gwiazda. 3) Arae, arum, 
skały morskie naprzeciw Kartaginy 

Arabarchea i alabarchcs, ae, m. 
poborca cła na wschodniej stronie 
Nilu; stąd tak przezwany Pompe- 
jusz, który się szczycił, że pomno¬ 
żył dochody celne. 
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Arabes, om, m. Arabowie, Eoi zwa¬ 
ni, ponieważ mniemano, że na brze¬ 
gu oceanu ku wschodowi mieszkali; 
stąd Eoae domus Arabnm. Stąd 
a) Araba, abis, Arabski i rzecze w. 
Arab; bj Arabia, ae, i. kraina Ara¬ 
bia; c) Arabious, Arabius i Ara- 
bus, a, om. Arabski; i Arabi, 
orom, Arabowie; Arabicos także 
ncaow. jako przydomek. 

Arabua, i, m. rzeka w Gedrozyi; 
stąd Arabltae, arum, lud tamże. 

Arachne, es,ź.córkaIdmona Kolofoń- 
czyka, sław na ze sztuki przędzenia. 

Ariohóaii,órum,«!. mieszkańcy Ara- 
chozyi, krainy w Persyi wschodniej. 

Araohthus, i, m. rzeka w Epirze. 
Araoynthus, m. góry w Etoiii, 
Plin. H. N. VI. 13.; od poetów 
Ezymskich mylnie na granicy At- 
tyki i Beocyi pomieszczone. Yirg. 
Ecl. II. 24. [pobrzeżn Fenicyi. 

Aradus, i, m. wyspa i miasto na 
Arfcnea, ae, i. pająk, także pajęczy¬ 
na; stąd a) araneola, ae, f. i ara- 
neolos, i, m. pajączek, b) arane- 
ósus, a, umr pełny pajęczyny, po¬ 
dobny do-pajęczyny. cj araneus, 
a, um, pajęczy, stąd araneum, i, 
>t. pajęczyna. 

Arar albo Araris, is, m. rzeka w Gal- 
lii, 4 przyp. Ararim albo -in, 6. 
Arari albo -e. 

Arateus, a, nm, patrz Antoś, 
Aratio, ónis, ż. oranie, w ogóle 
oprawa roli; arationes, pola pu¬ 
bliczne ludu Rzymskiego, które 
rolnikom do uprawy dawano po 
włożeniu na nich dziesięcin, nas- 
citur in arationibus; arationes de- 
sertas; hae arationes fructuosae. 

Ar*tor, óris, »». oracz, rolnik, wie¬ 
śniak; odnosi się takie i do zwie¬ 
rząt używanych do uprawy roli, 
a-taurus, bos; bj dzierżawca grun¬ 
tów publicznych. 2) Arator, gwiaz¬ 
dozbiór. 

Ar&trum, i, n. pług. 
Aratus, i, m. poeta grecki, autor 

poematu Phaenomena, który Cy¬ 
ceron na język łaciński przełożył; 
stąd Arateus, a, nm, do Anta 
odnoszący się. 2) Ustanowiciel zwią- 
sku Achejskłego, z Sycyonu. 

Arares, is, m. rzeka aj w Armenii. 
b) wPersyi 

Arbela, brum, n. miasto w Assyryi. 
Arbiter, tri, m. (ar. zamiast ad i 

bitere, iść), przytomny, świadek, 
dostrzegacz, sine arbitro, sine ar- 
bitris (bez świadków, oddaliwszy 
świadków); 2) w sądownictwie; sę¬ 
dzia polubowny podług moralnego 
przekonania wyrokujący, riciiii me 
cepere arbitrum; statuere aliquem 
arbitrum; — przenoś, mter anti- 
qnam academiam et Zenonem; 3) 
władca; imperii, rerum, Adriae; 
loens effnsi late maris (nad mo¬ 
rzem panujący); a. irae Junoms (wy¬ 
konawca); a. bibendi (kierujący 
biesiadą). 

Arbitra, ae, i. pośredniczka, pogo- 
dzicielka, świadek. 

Arbitratu*, us, m. dozór, alicujus 
arbitratu educari. 2) zdanie, wola, 
życzenie, upodobanie, dowolność, 
władza nieograniczona, rirere suo 

arbitratu; arbitratu consulis; iu 
arbitratum Tictori se dedere. 

Arbitrium, ii, n. przytomność, obec¬ 
ność; b) zdanie, wyrok polubowny, 
arbitrio alicujus; albo ei arbitrlo; 
permittere aliquid arbitrio alicu¬ 
jus; id a-negaritsui esse consilii; 
arbitria belli pacisque; arbitria 
de quoque agere; cj wola, upodo¬ 
banie, litam alieno a. dimittere; 
ejus a. omnia gęsta sunt; ad SU- 
nm a. imperare; d) a. sałis Ten- 
dendi (pozwolenie); e) arbitria fu- 
neris, koszta pogrzebowe. 

Arbitror, 1. przypatrywać się, przy¬ 
słuchiwać się, uważać, cuncta cu- 
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rlosius oculis; dicta alicnjus; b) 
oświadczać, twierdzić, utrzymywać, 
byc tego zdania, sądzić, myślćć, 
ueque id sine causa arbitrari vi- 
debantur; dimicare utile arbitraba- 
tur (uważał za użyteczne); zwykle 
z 4 przyp. i tryb. bezok.; c) jako 
bierne: być uznanym, być osądzo¬ 
nym, quum ipse praedonnm socins 
arbitraretnr; ąnaestio inutramqne 
partem arbitrata est. 

Arbor, óris, i. drzewo, a. fici (drze¬ 
wo figowe); a. Jovis (dąb); a. 
Phoebi (drzewo wawrzynowe, lau¬ 
rowe); Palladia (oliwne d.) a. ma¬ 
li, albo samo arbor (drzewo masz¬ 
towe, maszt); o okręcie: Pelias 
ar.; o wiosłach: fluctus rerberat 
arbore. 

Arbóreus, a, um, z drzewa, do drze¬ 
wa należący, foetus, ambra; 2) do 
drzewa podobny, galęzisty, como a. 

Arbuscula, ae, ź. artystka mimi¬ 
czna w czasach Cycerona. 

Arbustum, i, n. miejsce zasadzone 
drzewami (mianowicie wiązami, 
do których przywiązywano wino¬ 
rośle); drzewo; arbustus, a, um, 
drzewami zasadzony, ager. 

Arbutum, i, ». jeżyna, owoc; a. 
frondentia (gałęzie z jeżyną); ar- 
butus, i, i. drzewo jeżynowe; ar- 
butns. a, um, jeżynowy. 

Aroa, ae, i. a) skrzynia, skrzynka, 
skład do sukien i Ł p. szczególniej 
do pieniędzy, kassa i same pie¬ 
niądze, arcae nostrae confidito; 
scis, cujus arca utar; bj trumna, 
arcam offendisse, in qua Kuma si¬ 
tu® fuisset; ej więzienie. 

Aroades, Arcadia, -icus, -ius, patrz 
Areas. 

ArotŁnum, i, n. dom wiejski brata 
Cycerona w południowej stronie 
względem ArpinUm. 

Aro&nus a, um, potajemny, ukry¬ 
ty, nieznajomy; stąd arcanum, i, 

n. tajemnica; zwykle w licz. mm 
arcaua fatorum; arcano pnytł. po¬ 
tajemnie. 

Aroaa, adlc, tu. naczolnik szczepu 
Arkadów; 2) Areas, adis albo 
ados, Arkadyjski albo Arkadyj- 
czyk; w licz. mn. Arcades Arka- 
dyjczycy, mieszkańcy Arkadyi kra¬ 
iny w Peloponezie, bj Arcadicns 
i Arcadius, a, um. Arkadyjski. 

Areeo, arcui, 2. zamykać, ograni¬ 
czać, trzymać w obrębie, flumina; 
— przenoś, jndei arcebitur; 2) 
wstrzymywać, przeszkadzać, aquas 
plurias, copias hostium; transitum 
hostis; także z tr. bezok. lez arcet 
habereTiros; często: aliquem albo 
aliquid ab aliqua re; albo aliquem, 
aliquid aliqua re; cestrum pecori; 
aliąuem missilibus (pociskami). 

Arcesilas, ae, i AroesilSus, i, m. 
filozof Grecki urodź. wPitanie ok. 
r. 300 prz. Ciur. 

Arcesius, ii, m. dziad Ulissesa. 
Aroessitus, us, m. przyzywanie, 

przywoływanie, ipsius arcessito 
reni. 

Aroesso, cesstwi, eessftum, 3. przy¬ 
zywać, przywoływać, Platonem; 
Aesculapium ez Graecia; ezerci- 
tum ab Tanai; aliquem Athenis; 
arcessi ad se jnbere; aliquem in 
patriam; arcessi mercede (za żołd); 
auzilio (na pomoc); w znaczeniu 
sądowćm: pozywać, powoływać, a 
stąd oskarżać, obwiniać, aliąuem 
judicio capitis, albo samo capitis; 
pecuniae cbptae; majestatis;—prze¬ 
noś. sprowadzić, zrządzić, sprawić, 
quies molli strato arcessita; glo- 
riam ez periculo (zjednać); przed¬ 
miot dopisania, myśli brać,przy¬ 
wodzić, fabulas longe; argumen- 
tum, orationialiąuid splendoris (do¬ 
dać); aroessitus, wyszukany, wy¬ 
muszony, naciągany, dictum. 

Arohelaus, i, «. filozof grecki 
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z Mikstu, uczeń Anaksagorasa 2) 
król Macedonii. 3) wódz Mitry- 
data W. 4) syn jego, mąż Bere- 
niki, przeciwnik Ptolomeusza Au- 
leta. 5) król Kappadocyi, wnuk 
powyższego. 

Archiaa, ae, m. Aulus Licinius, po¬ 
eta grecki % Antyochii. 2) wódz 
Tebańczyków. 3) stolarz, stądAr- 
chiacus lectus, sofa. 

Archilóchua, i, m. poeta grecki 
z Paros; Arehilochlus, a, um, od¬ 
noszący się do Archi locha, metrum. 

Archunedea, is, m. matematyk ze 
Syraknzy. 

Archipfrato, ae, m. naczelnik roz¬ 
bójników morskich. 

Architector, 1. tworzyć, budować. 
Architectura, ae, i. budownictwo. 
Arehitectus, i, m. budowniczy, bu- 
downik; — przenoś, sprawca, twór¬ 
ca Terborum, legis. 

Archon, ontis, m. Archont wAtenacb. 
Archytas, ae, m. filozof pytagorej- 

ski z Tarentu. 
Arcitónenn, tis, m łucznik , trzy¬ 
mający strzałę; strzelec, gwiazdo¬ 
zbiór 

Arct-, patrz Art 
Arctóphylax , aeia , 1K. = Bootes, 
gwiazda północna. 

Arctoa, i, i. niedźwiedź, ursa ma¬ 
jor, ursa minor, dwie konstellacye 
na półkuli pólnocnćj ciągle dla 
jej mieszkańców widzialne; stąd 
aretos znaczy także biegun pół¬ 
nocny, północ i noc 

Arcturus, i, m. gw iazda najmocnićj 
świecąca w konstellacyi Boota (Arc- 
tophylax) ; czas jesienny Virg. 
Geor. I. 67. 

Arcuatus, a, nm, obłączysty; In¬ 
kiem opatrzony 

Arcula, ac, skrzyneczka służąca 
do chowania różnych drobiazgów 
kobiecych do stroju i pacbnidel; 
arculamuliebris: stąd—przenoś, ar- 

cnla discipnlornm Isocratis, za¬ 
miast ornamenta, ozdoby. 

Arcus, us, m. łuk do strzelania; 
arenm attendere albo addneere (na¬ 
tężyć); tęcza, a. coelestis, plurius; 
arkada w budowie; łuk tryumfal¬ 
ny ; w ogóle wszystko, co ma 
kształt Inku- fala tocząca się lu¬ 
kiem, wzdymanie się mona, aqna- 
rura; zwijanie się, kołowanie wę¬ 
ża, immensos sinuatur in arcus; 
portus curratur in arcum. 

Ardea, ae, i. czapla. 
Ardea, ae, i miasto Kutulów wLa- 
cyum; stąd Ardeaa, atia, m na¬ 
leżący do Ardei, i Ardeates, um, 
m. Ardeaci. b) Ardeatinua, a, um, 
Ardeatyuski, tyczący się Ardei, 
przy Ardei leżący, i Ardcatinum, 
i, n. wiejska posiadłość przy Ardei. 

Ardelio, ónts, m. skrzętny próżniak, 
który się tu i owdzie kręci, a mc 
uie robi, do wszystkiego się wtrą¬ 
ca, drobiazgami się zajmuje. Phasdr 
II 5. 

Ardena, tis, tmiesi patrz ardeo. 
Ardenter, prtt/sb. gorąco. 
Ardeo. arsi, arsuntj 2. gorćć, palić 

stę, żarzyć się, płonąć, domus; — 
przenoś, byc dręczonym, fauces 
siti ardentes; podagrae doloribus 
a.; o namiętnościach: pałac, a- a- 
more, odio, cupiditate, studio pu- 
gnae , ardere )nvidia, oznacza tak¬ 
że: być nienawidzonym, być przed¬ 
miotem nienawiści; z tr. bezok. ar- 
dernus scitań et ijuacrore causas; 
samo ardere, o mówcy a szczegól¬ 
niej o miłości: ardere aliqnam al¬ 
bo in aliąuam albo aiicjuein; o 
spisku, sprzysiężeniu, wrzeniu u- 
mysłów, quum arderet conjuratirt; 
(ialliam ardere; quum arderet Sy¬ 
ria bcllo ardent oculi, iskrzą się, 
o blasku farby; ardebat murice 
łacna. 

Ardcsco arsi, 3. zacząć się palić. 
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zająć się płomieniem, arsit arando; 
mówi się o wszystkićm, co w swo¬ 
im rodzaju się wzmaga, staje się 
mocniejsze®, ostrzejszym, żywszym: 
ardescnnt ignibus undae (błyszczą 
się); in mucronem ardescere, za¬ 
ostrzyć, zaostrzeniem blask nadać; 
a. caede, pałać chęcią morda; tu- 
eado; in iras, gniewem; fremitus 
ardescit eqnoram, wzmaga się, 
zwiększa się. 

Ardor, ćria, m. gorąco, apał, so¬ 
li*; regionis; błyszczenie, blask, 
stellanim, ocnlorum; żywość, a. 
rultuum atqne motuum ; o namię¬ 
tnościach: zapał, popęd, pałająca 
żądza, animi, cnpiditatis, pngnae, 
militum; takie: armornm, belli; 
ardor ille me nrget (boleść); mi¬ 
łość albo pTzedmiot miłości, ta mi- 
hi ardor erisi ardor edendi, zby¬ 
teczne łaknienie. fgijgMśj. 

Arduenna, ae, ż. las wGallii bel- 
Arduua, a, om, stromy, ostro spa¬ 
dzisty; stąd aurdnnm, i, n. miejsce 
strome, wzniesienie przepaściste; 
per ardnnm dncuntor; per ardna 
niti; in ardoa eradere; ardua ter¬ 
rorom ; b) wysoki, wzniosły, cedrus, 
equos sese a. infert; a. aetber;— 
przenoś, trudny, mozolny, opns; 
ardanm facto; ardnnm est z tr. 
bezok.; in arduo est aliqaid; nie¬ 
przyjemny, przykry; res ardnae. 

Area, ae, f. płaszczyzna, równina, 
plac wolny ; campi ; dziedziniec 
przeznaczony do przechadzki i za¬ 
bawy młodzieży, areadomUs; plac 
gonitwy w cyrku, szTaaki; także 
w znaczeniu nmysłowćm: zawód, 
pole do działania, trosk i t. p. et 
patet in car as area iatameas; ko¬ 
ło jasne około księżyca; klepisko. 

Aróficio, 3. suszyć, na str. bier. 
arefieri, schnąć, więdnąć. 

ArMaa, Mts, i. -ate, is, n. miasto 
w Gallii narboneńskiój. 

Arćna, ae, i. piasek, njgn (z zie¬ 
mią czarną pomięszany), prtyało- 
wie: arenae mandatu semina, siać 
na piasku, napróżuo co robić; a- 
rena sine calce, mowa nie zwięzła; 
arenam aliąuam emere, piaszczyste 
pole; arenae Libycae, pustynie; 
arena arcere,nie dopuszczać do brze¬ 
gu; miejsce utarczki w amfiteatrze 
(piaskiem wysypane), plac szer¬ 
mierek! a nawet i sama utarczka, 
dare se in arenam;—pnenoł. pole 
do działania, in arena mea, w mo¬ 
im zawodzie. 

Arenirius, a, um, piaskowy, ty¬ 
czący się piasku; stąd areuaria, 
ae, i. miejsce gdzie piasek kopią. 

Arónósua, a, um, piaszczysty, litus. 
Arena, tis, suchy, wyschły; stąd 

- pragnący, faux, także sitis. 
Areo, arui, 2. schnąć, usychać, wy¬ 
sychać, telius aret; stąd pragnąć, 
schnąć, mdleć od pragnienia, siti. 

Aróópagos albo-os, i, m. pagćrek 
Marsa w Atenach i sąd najwyższy 
rzeczypospolitćj Ateńskićj, który 
się tam zgromadzał; Areop&gltse, 
arum, m. sędziowie Areopagn, 
Areopagici. 

Aretto, arni, 3. schnąć, osychać, 
stawać się suchym. 

Arestórides, ae, *». syn Arestora. 
Arótho, ónls, i Arethon, óntls, m. 
rzeka wEpirze. 

ArethOsa, ae, ź. źródło przy Sy- 
raknzach; stąd Arethusi*, idis, 
Aretuzyjsld. 

Arganthónias, ii, m. król Tarłeś- 
syjski. 

ArgSi, dram, m. miejsca w Bzymie 
przeznaczone do odprawiania obrzę¬ 
dów religijnych w marcu. 2)posągi 
robione z trzciny, które co rok w ma¬ 
ju Westaiki do Tybru rzucały. 

Argentinum, i, n. miasto Brucyów. 
Argant&rla, ae, i. miasto Baniaków 
wGallii belgijskiój. 
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Argentariua. a, um, należący do 
srebra; metalla, kopalnie srebra; 
argestaria fodina; szczególniej to, 
co się tyczy pieniędzy, ar. taber- 
ua, albo samo argentaria, bank, 
sklep bankierski; argentariara fa- 
cere, zajmować się bankierstwem. 
b) argentarius, ii, m. bankier, 
wekslarz. 

Argentatus, a, um, srebrzysty, sre¬ 
brem pokryty, posrebrzony, 

Argenteus, a, um, srebrny, statua; 
aąuila; jasny jak srebro ; fons; 
srebrem ozdoblouy, scena, acies; 
-przenoś, wiek srebrny, prolcs; flu- 

men Argeuteum alba samo Argen¬ 
teus, i, m. rzeka w Gallii. 

Argentóratus, i, i. Strasburg; stąd 
Argentoratensis, e, Strasburgski. 

Argentum, i, n. srebro, argenti ta- 
leRta docenta; a) a, factum, albo 
samo arg. srebro przerobione na 
naczynia, stołowe srebro: argento 
ostiatim petito; pifrum (czyste, bez 
ozdób rzeźbiarskich ); caelatum, 
wyroby srebrne rzeźbą ozdobione; 
6) a. signatum, albo samo arg. pie¬ 
niądze srebrne, argentum nume- 
Tare; ąuautum opus est tibi ar.; 
arg. alicui reddere; c) argentum 
Tirum, żywe srebro, merkuryusz. 

Argeua, Argi, patrz Argos. 
Argiletum, i, n. dzielnica w Ezy- 
mie, pełna sklepów, w których 
sprzedawano wyroby rzemieślnicze, 
księgi; stąd Argiletanun, a, nm, 
do Argiletu należący, tam stojący. 

Argilla, ae, i. ziemia biała, glina. 
Arginusse, arum, i. trzy wyspy 
przy pobrzeżu Eolidy. 

Argo, us, i. okręt, na którym Ja¬ 
zon z towarzyszami do Kolchidy 
się ndal; Argonantae, arum, m. 
Argonauci; stąd Argonautica, o- 
ruin, n. wyprawa Argonautów, poe¬ 
mat Weleryusza Flakka. 

Argos, n Argi, oram, m. kraina 

w Peloponezie z głównćm miastem 
tegoż nazwiska. Stąd a) ArgSus, 
a, um, argejski, grecki, b) Argi- 
vus, a, um, argijski, argiwski; rze~ 
czow. Argiwczyk; i Argiri, orum, 
Argiwowie, w ogóle Grecy, cj Ar- 
gólis, idis, i. argolicka, argiwska; 
rzeczoic. kraina Argolida; stąd Ar- 
golicus, a, um, argolicki, w ogóle 
grecki. 

Argous, a, um, należący do okrętu 
Argo, albo do Argusa, który zbu¬ 
dował ten okręt. 

Argumentatio, dnia, i. dowodze¬ 
nie; dowód; wniosek. 

Argumentor, 1. dowody przytaczać, 
objaśniać je i wnioski z nich wy¬ 
prowadzać. 

Argumentum, i, a. dowód zasadni¬ 
czy na istocie czynu oparty: ar- 
gumento esse, za dowód służyć; 
albo jego forma: wniosek; znak, 
domysł, domniemanie, animi laeti. 
2) przed miot, treść pisma, rozprawy 
poematu, miano wicie bohaterskiego 
albo dramatu, ab saturis ausus est 
primus argumeuto fabulam serere, 
pierwszy się odważył zamiast u- 
tworu mięszanej treści, ułożyć sztu¬ 
kę mającą jeden główny przedmiot; 
tota haec fabella—quam est sine 
argumento; stąd o samej sztuce: 
argumenti eiitus; hoc argumeuto 
(w tej sztuce); b) w sztukach pięk¬ 
nych przedmiot do roboty, ei e- 
bore perfecta argumenta. 

Arguo, argui, orgutum, 3. a) ob¬ 
jawiać, dowodzić, utrzymywać, po¬ 
kazywać, dać poznać, z 4 przyp- 
i tr. bezok. renisse arguebat; m. 
str. bier. wydać się z czćm, zdr®= 
dzić się, genus arguitur vultu; 1) 
przekonać kogo o czćm, oskarżyć, 
z 4 przyp. osoby, 2 albo 6 rze¬ 
czy, aliquem facinoris, araritiae, 
crimine albo de crimine; także z 4 
prz. i tr. bez. argnebant, corruptuin. 
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noluisse capere; na str. bier. sceleris 
paniceps esse arguebatur, czasem sa¬ 
mo ar. bez wymienienia przedmiotu, 
o który się obwinia, serros neque 
accnso, neque argno; ej wytykać, 
wymawiać co komu, fałsz zadawać, 
culpam. 

Argus, i, m. stuoki stróż Junony 
przy łonie (Io). 

Argute, przysl. dowcipnie, sztucznie. 
Argutise, arum, i. (rzadko w licz. 

pojed.) dobitność, wyrazistość, vul- 
tus, operum, digitorum,— przenoś, 
dowcip , wykręty, przebiegłość; 
argutióla, ae, i. subtelnostka; wy¬ 
kręt. 

Argutor, 1. paplać, świegotać. 
Argutulus, a, om, dowcipny, wy¬ 
krętny. 

Argutua, a, um, dobitny, wyrazi¬ 
sty, żywy, znamionujący, manus, 
oculi; w odniesieniu do słuchu: 
głośno brzmiący, szumiący, brzę¬ 
czący it. p., aves, ilei, nemns, hi- 
rundo,serra, forum; również o mu¬ 
zykach i poetach (w harmonijne 
brzmienia obfitujący); o utworach 
piśmiennych: gadatliwy, obfity 
wsiowa; pod względem ważności 
myśli: pełen znaczenia.— przenoś, 
dowcipny, wykrętny, obrotny, 
chytry. [srebrną opatrzony. 

Argyraspis, idis, m. i i. tarczą 
Aria, ae, ź. prowineya państwa 

Perskiego; stąd Arii, oram, m. 
Aryjczycy. 

Ariadna, ae, i -e, es, i. córka Mi- 
nosa, która Tezeuszowi pomogła 
wyjść z labiryntu za użyciem kłęb¬ 
ka nici; stąd Ariadnacus, a, um, 
należący do Aryaduy. 

Arieta, ae, i. miasto w Lacy um; 
stąd Arielnus, a, um, Arycyński, 
i Aricini, orum, m. Aryryńczycy. 
2) Nimfa, żona Hippolita. 

Aridus, a, um, suchy, uschły, ma¬ 
teria, folia, solum; poet . riator 

(spragniony); anhelitus (z suchych 
ust); fragor (trzask drzewa suche¬ 
go); rzenow. aridum, i, n. suche 
miejsce, er albo in arido, in ari¬ 
dum ; rictus ar. lichy pokarm; vi- 
ta a., życie bićdne;— przenoś, o 
mowie i mówcy: oschły, nieozdo- 
bny, nietreściwy, aridum genus 
orationis, sermo, orator; pucr (nie¬ 
uk); 2) niszczący, wysuszający, 
febris. 

Aries, ótis, m. haTan; aj taran, bel¬ 
ka dębowa okuta w końcu żelazem 
na podobieństwo głowy baraniej, 
zawieszona na linie, służąca do 
rozbijania murów, b) belka ukoś¬ 
nie ustawiona do podpierania; stąd 
zapewne — przenoś, arietem subji- 
cere, wesprzeć, ej gwiazdozbiór 

Arieto, 1. aj uderzać, in aliąuem, 
szturmować, in portas; — przenoś, 
uderzyć się o co, potknąć się; bj 
obalić, ni terram; — przenoś, nie¬ 
pokoić. 

Ariminum, i, n. miasto w TJmbryi 
dziś Rimini; Ariminensis, e, Ary- 
mineńsld, i Ariminenses, ium, m. 
Arymineńczycy. 

Ariobarzanea, is, m. imię perskich 
satrapów i królów Kappadocyi. 

Ariol-, patrz Hariol-. 
Arion, ónis, m. grecki lutnista i 

oeta z Metymny na wyspie Les- 
os; stąd Arionius, a, um, Ary- 

oński, do Ary ona należący. 
Arieta, ae, i. miasto Troady. 
Ariata, ae, i. ość kłosowa; sam kłos; 
post aliąuot aristas, po kilku latach. 

Aristseus, i, m. syn Apollina, bo¬ 
żek Greków. 

Aristarchus, i, m. grammatyk ale¬ 
ksandryjski i krytyk surowy, któ¬ 
rego imię poszło w przysłowie, 
gdy chciano mówić o światłym i 
surowym krytyku: mearum ora- 
tionum. 

Aristides, is, m. współczesny i 
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współzawodnik Temistoklesa. 2) 
poeta zMiletn. 

Ariatippus, i, m, filozof z Cyreny, 
założyciel szkoły Cyrenajskiej; stąd 
Aristippóus, a, um, Arystyppejski 

Aristlus, ii, m. 1) Fuscus, poeta i 
grammatyk. 2) trybun wojskowy 
pod Cezarem. 

Ariato, ónia, m. filozof z wyspy 
Chios, uczeń Zenona, sceptyk; stąd 
Ariatonćua, a, um, Arystonejski. 

Ariatóldchia, ae,i. kokornak, roślina. 
Aristóphanes, is, n. komik grecki 
w czasach Sokratesa; stąd Ariato- 
phaneua, a, um, do Arystofana 
należący. 2) nauczyciel Ary starcia. 

Arlatóteleg is, m. założyciel szkoły 
Perypatetyków ze Stagiry; stąd 
Ariato telóua, a, um, do Arystote¬ 
lesa należący. 2) przyjaciel Cy¬ 
cerona. 

Arithmeticua, a, um, arytmetyczny; 
stąd Arithmetice i -a, ae, i arith- 
metica, orum, nauka rachunkowa. 

Ariuaius, a, um, z Aryuzyi na wy¬ 
spie Chios. 

Anna, órum, *. broń, bieize się 
często zamiast tela, oręż, broń za¬ 
czepna i odporna; w ścislćm zna¬ 
czeniu odnosi się szczególniej do 
tarczy, jako do głównój obrony 
u starożytnych: in a. se colligere 
(osłonie się tarczą); snper arma 
ferebant {na tarczy); w rozleglej- 
szóm znaczeniu w ogóle całkowite 
uzbrojenie i WBzelkie materyały 
wojenne: arma virique; Tiri arma- 
que; equi, mą riri i t. p.; bie¬ 
rze się także w znaczeniu siły zbroj- 
nćj, consilio arma Pergamenorum 
superarrt. Oznacza wojnę (bo Bzy- 
mianie tylko w czasie wojny broń 
nosili), moyere, a. inferre Itatiae, 
a. ponere, albo eomponere (skoń¬ 
czyć); a. referre (odnowić); po¬ 
tyczka, walka, in arma foror; po¬ 
tyczka piechoty; onnorom et equi- 

tandi peritissimus. bj gatunek woj¬ 
ska: a. leTia (lekko uzbrojeni); a. 
auziliaria(posiłkowe); stąd neutra 
a. sequi (do żadnej strony nie na¬ 
leżeć; ej władza wojenna, armia 
tenererempnblicam; partem Italiae 
a. occuparit; armis, sine armis, 
w znaczeniu przeciwnem wzglę¬ 
dem consilio i t.p. 2) przyrząd^, 
narzędzia, naczynia, sprzęty do 
różnego użytku, equestria (siodła, 
rząd na konie); cerealia (do zro¬ 
bienia chleba); ągrestium (narzę¬ 
dzia rolnicze); a. naris, narzędzia, 
rynsztunek okrętowy. 

Armamaia, ae, i. zakryta lektyka 
trybem Persów. 

Arm&menta, dram, *. sprzęt, ryn¬ 
sztunek okrętowy, Tela, armamen- 
taque; funibus, ancoris, reliquis- 
que a. amissis; w ogóle sprzęty. 

Armamentarium, ii, n. zbrojownia, 
skład broni, arsenał. 

Arm&rium, ii, M. szafa. 
Armatura, ae, i. uzbrojenie, leris 
armatnrae (lekko uzbrojony); gra- 
Tis ar. (ciężko uzbrojony). 

Armatus, a, um, uzbrojony; rzecz 
armoti, órum, uzbrojeni, żołnie¬ 
rze; jako rprzł/m. z przyp. 6. w znacz, 
wlać. i przenoś, ferro, muris, au- 
dacia, fide. 

Armatua, us, m. uzbrojenie, naj- 
częścićj w 6. przyp. 2) żołnierze, 
eodem armatu, jednakowćj broni; 
levi, grari armatu. 

Armenia, ae, i. kraina w Azyi, A. 
major, minor; Armeniaous, a, um, 
i Armenius, a, um. Armeński, i 
Armenius, ii, m. Armeńczyk. 

Armentalia, e, do bydła roboczego 
należący. 

Armentum, 1. n. bydło robocze, 
trzoda; stado jeleni, sarn, tota 
armenta sequuntur (o jeleniach). 

Armifer, era, órum, broń noszący, 
zbrojny, wojenny. 
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A miger, ćra, erum, broń noszący, 
uzbrojony; rzecz, giermek (który 
czyjąś broń nosi); a. Jovis, orzeł- 
Sergius armiger Catilinae (nczest- 
nik w złem). 

Armilla, ae, i. naramiennik w kształ¬ 
cie kółek, ozdoba mężczyzn i kobiet. 

Armilustrum, i, n. miejsce w Kzy- 
mie, gdzie Bzymianie raz na rok 
uzbrojeni występowali i czynili 
ofiary. 

Arminiua, ii, m. wódz Cherusków. 
Armipótena, tis, waleczny, wo¬ 
jownik. 

Armiaónus, a, nm, szczęk bronią 
wydający. 

Armo, 1. uzbrajać, aliąnem, aliquem 
in albo contra aliąuem, także in 
aliąuid; opatrzyć w co, elephan- 
tos, nares; ferrum, sagittas reneno 
(zaprawić jadem, trucizną);—prze¬ 
noś. aj wzmocnić, obwarować, mul- 
titudinem auctoritate publiea; se 
eloquentia; se imprudentia alicujus 
(uieprzezorności czyjejś użyć za 
broń przeciw niemu); h) podbech- 
tać, pobudzić, aliąnem in, albo ad- 
versus aliquem; in aliquid. 

Armorieua, a, urn, nad morzem le¬ 
żący, mieszkający, ciritates (pół¬ 
nocne prowincye Gallii). 

Armin, i, m. łopatka u zwierząt, tu¬ 
dzież przód; 2) ramię. 

Amns, i, m. rzeka Etruryi; stąd 
Amiensis, e, przy rzece Arno leżący. 

Aro, 1 orać, arans iurentus est; 
a terram; przysłowie: arare litus 
albo litora, robić co napróźno; 
w ogólności: zajmować się rolnic¬ 
twem, żyć z roli, zbierać, plus quam 
decem medimna ex jugero; quae 
homines arant — przenoś, renient 
rugae, qnae tibi corpus arent; a. 
aeąuor, marę, aquas, żeglować. 

Arpl, o rum, m. miasto w Apulii; 
stąd Arplnue, a, tu, Arpinski, 
i Arpini, Arpinowie. 

Arplnum, i, ». miasto w Lacyum; 
stąd Arpinaa, atis, Arpinacki; 
rzecz. Arpinates, ium, m. Arpinas 
atis, n. posiadłość Cycerona. 

Arqu-, patrz -arc. 
Arrectua, a, um, postawiony pro¬ 

sto, nastorczony, stromy, arrectio- 
ra Alpium. 

ArrSpo, Tepsi, reptum, 3. przyczoł- 
gać się; — przenoś, wkradać się, 
wciskać się, ad amicitiam; animis. 

Arreptus, a, um, imiesł. patrz 
Arripio. 

Arretium, ii, n. miasto w Etruryi; 
stąd Arretmua, a, um, Arretyń- 
ski, i Arretini, órum, m. Ar- 
retyńczycy. 

Arrldeo, risi, risum, 2. uśmiechać 
się do kogo, alicui; — przenoś, o 
rzeczach, które zadowolenie spra¬ 
wują, są przyjemne, quod mihi 
arriserat; b) zaśmiać się na co, al¬ 
bo z kim, arrisit juvenis; ridenti- 
bus arridcnt. 2) wyśmiewać, video, 
quidarriseris; nam si arriderentur, 

Arrigo, reri, rectum, 3. podnosić, 
nastorczyć, arrectae horrore comae 
(najeżone);—przenoś, podnosić, za¬ 
chęcać, pobudzać, wzbudzić, do¬ 
dawać ochoty, aliąuem oratione; 
ad spem erectus; stąd spes arrec¬ 
tae; szczególnićj animum alicujus, 
dodać serca, odwagi. 

Arripio, ripui, reptum, 3. porywać, 
chwytać, filiam ejus; aliąuem me¬ 
dium, chwytać kogo w poły; co- 
hortesfprędko do srebie pociągnąć); 
id quod in praeseutia vestimento- 
rum fuit; manura alicujus, arma, 
saium; locum (spiesznie opano¬ 
wać); terram relis (szybko skie¬ 
rować flotę kn-); szczególniej ude¬ 
rzać po nieprzyjacielsku na kogo, 
albo na co, attakować, aliąuem; 
castra; oskarżać, obwiniać sądo¬ 
wnie, aliąuem. — Przenoś, spiesz¬ 
nie chwytać, facułtatem, occasio- 
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nem, prędko objąć, po jąć,sermonein, 
albo gorliwie, z zapałem wziąć 
się do czego, literarum studium, b) 
otrzymać, zjednać sobie, przybrać, 
animum, cognomen ex imaginibus; 
takie nieprawnie sobie przywłasz¬ 
czyć, sibi imporium. 

Arrlsio, ónig, i. uśmiechanie się. 
Arrddo, rosi, TOBum. 3. nadgryźć, 
nadpsuć; — przenoś, rempubliczm, 
uszkodzić, uszczuplić. 

Arrógani, tis, dumny, zuchwały, 
zanadto sohie pozwalający. 

Arroganter, przyst. zuchw ale, du¬ 
mnie. 

Arrógantia, ae, i. duma, zuchwal¬ 
stwo; takie: zawziętość, upór, 
■krnąbrność. 

Arróg&tio, ónis, f. uroczyste przy¬ 
sposobienie kogo dorosłego za wła¬ 
sne dziecię. 

Arrógo, 1. sibi aliquid, sobie cos 
przwłaszczać; przypisywać, alicui 
aliquid, komu coś przyznawać, na¬ 
dawać; pretium chartis. Szczegół. 
a) pTzyjąć pełnoletniego za dziecię; 
b) przydać, consuli dictatorem, de- 
cus imperiis. 

Ars, tis, ź. sztuka, biegłość, nauka, 
umiejętność, wiadomość, anes in- 
genuae, liberales, optimae, sztuki 
przyzwoite człowiekowi dobrego u- 
rodzeuia^ztuki piękne, wyzwolone; 
w przeciwieństwie do sztuk zosta¬ 
wionych niewolnikom, artes sordi- 
dae; artes urbauae, znajomość pra¬ 
wa i wymowa; ars disserendi, dya- 
loktyka, sztuka rozumowania; ar- 
tem factitare albo eiercere (zajmo¬ 
wać się). Zbiór zasad, prawideł, 
przepisów, szczególnićj odnoszą- 
oy chałę io grammatyki i wymowy, 
ax arte dicere, scribere aliqnid; 
artes oiatoriae, rhetorum artes; b) 
sztuka 1 zręczność w wykonaniu 
czego, opus est Teł arte rei dili- 
gentia; artecanere,laborare; prae- 

tiosae artis rasa; medicus eximim 
artis; ej dzieło sztuki, artium, quas 
Parrhasius protuht. 2) we wzglę¬ 
dzie moralnym: a) sposób postę¬ 
powania, zwyczaj, usilność, dążność, 
bac arte; artes bonae malaeque, 
cnoty i występki; bonae, chwale¬ 
bne usiłowania; malae, złe nałogi- 
b) środek, zręczność, a. nocendi: 
consularesa. plany; magicae, pod¬ 
stępy, fortele, zdrady, malae a.; 
Pelasgae, ars nora. 

Arsaces, is, m. głowa dynastyi Ar- 
sacydów u Partów; stąd Araaci- 
des, ae, m. Arsacyda, w licz. ran. 
Arsacidae, aruin, Arsacydowić. _ 

Arsia, ae, i. rzeka i miasto w Istryi 
2) Arsia stiva, w Etruryi. 

Arsinoe, es, i. imię żeńskie: córka 
Ptolomeusza Lagusa; córka Ptolo- 
meusza Auleta i siostra Kleopatry. 
2) imię miast w Cyrenaice i Cylicyi 

Artabi.aus, i, n. król Partów z ro¬ 
du Arsacydów. 

Artatus, a, um, ścieśniony, ciasny, 
krótki. 

Art&iata, ae, i. główne miasto w 
Armenii. 

Arsaxerxes, is, ». dwaj królowie 
Perscy, jeden A. Macrochir, dru¬ 
gi Mnemon; stąd duo Artaxerxes, 

Arte, przyst. ciasno, ściśle, wązko, 
complecti, continere, illigare, col- 
locare, stare; spiritus a. meat (krót¬ 
ki, słaby oddech); dormitare a. 
(mocno);—przenoś, a. tenere (moc¬ 
no obstawać); diligere a. (bardzo). 

Artemisium, ii, tt. przylądek wy¬ 
spy Eubei. 

Arteria, ae, ź. kanał oddechowy; 
żyła- pulsowa. 

ArtJbtfltioua, a, um, podagryczny. 
od arthritis, idis, i. podagra. 

Artioulatim, przyst, wyraźnie, wy¬ 
bitnie, metodycznie. 

Artioulus, i, «». staw w członkach; 
crura sme articulis; articulorum 
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dolores (ból podagry czny, łamanie 
w stawach); kolanka w źdźble, ga¬ 
łązkach, sarmentorum. 2) w ogóle, 
członek;—przenoś, a) część zdania 
articalis membrisque distincta o- 
ratio; części mowy, articuli ora- 
tionis. b) punkt czasu, chwila, in 
ipso a. temporis (w stanowczej 
chwili); ar. rerum mearum. 

Artifex, icis, m. i ż. sztukę jaką 
umiejący, hiegły w czćm, artifices 
statuarum, takie z in albo ad ali- 
quid,alboz tryb.bezok.; manusa. 
biegła, wprawna; stilus a. (sztucz¬ 
ny, mistrzowski). 2) rzecz, mistrz 
wjakićj sztuce, twórca, deus arti- 
fex mundi; sprawca w dobrej lub 
złój myśli, scelus artificis. 

Artifioióto, przysl. sztucznie. 
Artifioiósus, a, um, sztukę zna¬ 
jący; sztucznie, stosownie do za¬ 
sad sztuki wyrobiony, rhetores ar- 
tificiosissimi; opus artificiosum; 
ignis; res. 

Artificium, ii, «. sztuka, tenueet 
lere; opera et artificia, rzemiosła 
i sztuki (o dziełach sztuki); aj spis 
prawideł jakiój sztuki, memoriae 
(sztuka pamiętania); b) zdolność, 
biegłość, wprawa, scientia atque 
artificia gubernatoris; summuma.; 
simulacrum singulari artificio per¬ 
fectum; albo w złej myśli, pod¬ 
stęp, chytrość, artificio rincere, 
decernere. 

Arto. 1. ścieśniać;— przenoś, ogra¬ 
niczać, tempus; in praemiis, in 
honoribus, omnia. 

Artólaganus, i, m. placek. 
Artus, a, um. a; ciasny, wązki, ob¬ 

cisły, gęsty, fauces, aditus, thea- 
trum, silrae. toga, rincula, laquei, 
convivia (kiedy jest za wiele go¬ 
ści); rzecz, artnm, i, w. ciasnota; 
in artum albo artius coire (ście¬ 
śniać się); in artius, in artissimum 
cogi; in arto b) krótki, maty, mato 

znaczący, tempora somni; c) głę¬ 
boki, somnus, tenebrae. 2)—prze¬ 
noś. ograniczony, oszczędny, szczu¬ 
pły, commeatus, annona stąd a) 
mały, petitio (z małą nadzieją); 
spem in arto ponere (ograniczyć); 
bj kłopotliwy, niepewny, res; ar- 
tiora fiunt omnia. 

Artus, us,r». staw, połączenie dwóch 
członków, dolor artuum; członek; 
—przenoś- moc, siła, a. sapiendee. 

Arula, ae, z. ołtarzyk. 
Arundifer, dra, ©rum, trzcinę no¬ 

szący. 
Arundineus, a, um, trzciną zarosły. 
Arundo, inis, i. trzcina, sitowie; 

piszczałka, flet; wrzeciono w czó¬ 
łenku u tkaczów; pióro do pisa¬ 
nia; strzała; wędka, moderator a- 
rundinis, (rybak): konik drewnia¬ 
ny; laska na której dzieci jeżdżą, 
equitare in arundine longa 

Aruspex, patrz Hamspez. 
Arras, arum, i. miasto wHirkanii. 
Arralis, t, należący do roli upra- 

wnćj, fratres, zgromadzenie dwu¬ 
nastu kapłanów w Bzymie, którzy 
corocznie w połowie maja obcho¬ 
dzili uroczyście pola i czynili bo¬ 
gom ofiary dla uproszenia uro¬ 
dzajów. 

Arvemi, órum, «*. lud w Akwitanii. 
Arrina, ae, i. tłustośc, sadło. 2) 

Arrira, ae, m. rzymski przydomek. 
Arrua, a, um, na rolę przeznaczo¬ 

ny, ager; stąd rzecz, ar nim, i, «. 
połę na zasiew przeznaczone, arro 
studere, zajmować się uprawą roli; 
w ogólności: pole, kraina, okolica; 
pobrzeże;—przenoś. arva Neptunia, 
morze. 

Arx, arcis, i. wyniosłość warowną, 
twierdza, zamek, arx Capitolii, 
twierdza; a. Parnassi, szczyt; o 
zamku niebieskim Jowisza: *rx 
summa, siderea; o niebie: a. ae- 
thereae, igneac; o świątyniach; 
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sacr&e: Minerrae; o miastach: be- 
atae (Korynt); septem arces, siedm 
pagórków Rzymu.—Przenoś, aj u- 
cieczka, obrona, schronienie, arx 
omnium geutium, (Rzym); b) głów¬ 
ny, istotny punkt czego, rzecz cel¬ 
niejsza, in arcem causae inradcre; 
arcem Stoicorum defendis; eloąuen- 
tiae, szczyt wymowy. 

As, assis, m. całość, którćj dwuna¬ 
sta część nazywała się uncia, ex 
asse haeres, dziedzic uniwersalny. 
Jako moneta: aj as, pierwiastkowo 
funt miedzi, od roku zaś 479 zni¬ 
żony został i inial wartość tylko 
dwóch uncyi, ad assem redigerc, 
przywieść do ubóstwa, b) jako waga 
znaczy funt=libra. 

Arssanena, ae, z. kraina Armenii 
Ascendo, scendi, scensum, 3. wstę¬ 

pować, włazić, wsiadać, ad murum, 
in navem, in jugum montis, in e- 
quum; montein, ripas, murum, na- 
rein; val!uin scalis, ripam equo; 
stąd mons erat ascendendus;—prze¬ 
noś. ad honores, ad gradum ami- 
citiae, in fortunam; eum gradum 
(wznieść się do tego stopnia); super 
aliquem albo aliąuid, przewyższyć. 

Aaoensio, ónis, i. wstąpienie; — 
przenoś, wygórowanie, postęp, o- 
ratorum. 

Ascensus, us, m. wstępowanie, pod¬ 
chodzenie do góry, facilis; ascen- 
suui dare, praebere, tardare; as- 
ccnsu aiiquem prohibere, scalis as¬ 
census tentarc; miejsce którędy się 
wchodzi, przystęp, ascensus collis 
(przystęp do); arduus ad nostras 
munitiones asc.; alio ascensu mit- 
tcre aliquem;—przenoś, in rirtute 
multi ascensus, stopnie. 

Aooia, ae, i. topor, n kiera 
Aaeio, sciri, 4. przyjąć, przybrać, 
socios. 

Ascisco, soivi, soitum, 3. przy¬ 
zwać., przybrać, przyjąć, ezsuli- 

bus omnium ciritatum ascitis; ali- 
qucm ad hoc sceleris foedus; ali- 
quem in numcrum cmuin; *11- 
quem in societatem sceleris; sa— 
peris ascitus (policzony między-); 
z dwoma przyp. 4mi, aliquem du- 
cem, militem, socium ad bellum, 
tarem (jako obywatela).—Przenoś, 
peregrinos ritus; amitti c witałem 
(prawo obywatelskie), Romanam 
alia ascita (obce przybrawszy); 
amicitia propter utilitates; ascitus, 
przybrany, obcy, nienaturalny, 
lepor. b) przyjąć, leges aliquid 
incognitum, potwierdzić, przystać 
na co, zezwolić, przypisać; sibi 
aliquid, sibi sapientiam, także bez 
sibi, imperium. 

Aselepiades, ae, m. lekarz z Prusy 
wBitynii. 2) imię poety. 3) filozof 
Eretryjski z Fliuntu. 

Aacra, ae, i. miasteczko w Boscy! 
przy Helikonie; stąd Ascraeus, a, 
um, Askrejski, poeta A. albo sa¬ 
mo Ascraeus, Hezyod; Ascraeum 
carmen, poemat Hezyoda. 

Ascribo, scripsi, scriptum, 3. przy¬ 
dać, przypisać, nomen emptioni, 
aliquid in legem, in legibus; ali- 
cui salutem plurimam (kogo ser¬ 
decznie pozdrowić); causam metus; 
diem in literis.— Przenoś, przypi¬ 
sać, przyznać, alicui incommodum; 
sibi titulum regis; 2) przyjąć w po¬ 
czet, wpisać do liczby, aliquem 
ciritati albo in ciritatem; colonos 
Yenusiam, alios legatos; ordmibua 
deorum, policzyć do rzędu bogów; 
Scythas Asiae; aliquem ad albo in 
numerum; aliquem ad amicitiam 
tertium, przybrać. 

Asoripticius, a, um, przypisany, 
zaliczony, dodany, cms. 

Ascrlptio, ónis, i. przypisek. 
Asorlptor, óris, nt. który co po¬ 

piera, przystaje na co, i na dowód 
imię swoje podpisuje. 
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AaohJhun j, ». główne miasto w Pi- 
cemun; stąd Ascul&nus, a, um, 
Aekulański, i Asculani, oram, n. 
Askulańczycy. 2) miasto w Apulii, 

Asdrubal, patrz Hasdrubai. 
Aselta, ae, i. maia oślica. 
Asellus, i, «*. zdrobn. osiołek. Uży¬ 
wa się także w znacz, malej war¬ 
tości = Filis asinus. 2) przezwisko 
Rzymskie. 

Aała, ae, i. Azy*, jedna z trzech 
części starego świata, ei Asia in 
Enropam erercitn trajecto; bj kró¬ 
lestwo Perskie: Europaeąue suc- 
cubait Asia. o) Azya Mniejsza, 
Asia, quae cis Taurnm montem est 
d/panstwo Pergameńslde, takie Tro- 
ada. e) nakonioc Rzymska prowin- 
cya Azyatycka, t.j. państwo Per¬ 
gameńslde z krainami Frygią,My- 
zyą,Karyą i Lidyą. Stąd a) Aaia- 
senea, is, m. przydomek L. Kor¬ 
neliusza Scypioaa. b) Asianus, a, 
nm, Azyatycki, i Aaianl, órum, 
». właściwie mieszkańcy prowin- 
cyi Azyi, oprócz tego główni dzier¬ 
żawcy dochodów Azyi, tafcie mów¬ 
cy odznaczający się azyatycką na- 
dętością,szumnością(Asiatdcum ora- 
tionis genus); Asiane Ioqni, szum¬ 
nie mówić, c) Asiatious, a, nm, 
Azyatycki iAsiaticus, i, m. przy¬ 
domek L. Korneliusza Scypiona. d) 
Ania, idis, ż.=Asia. e) Asins, a, 
nm, Azyjski, Azyatycki, palus i grata (bagnista okolica przy rzece 

aystros w Jonii); A Asia nimfa. 
A*Qu*, i, «*. giez. 
Aąma, ae, i. oślica, b) Asina, ae, 

i. rzymskie przezwisko. 
Asw&rius, a, um.iAsinlmu, a, um, 
ośli, tyczący się osła. 

Asto, Asins, patrz Asia. 
Arópua, i, m. rzeka wBeocyi; 2) 
bożek rzeczny syn Oceana i Irty- 
dy; stąd a) Aaopladee, ae, m. po¬ 
tomek Azopa, Eakns, wnuk Azopa. 

d) Asopi# idis, z, Azopida (córka 
Azopa, jak Egina Ewadne) 3) rze¬ 
ka we Ftyotydzie. 

Asótua i, m. mamotrawnik, roz¬ 
rzutni k. 

Asparągium, ii, n. miejsco w Illiryi. 
A spawie:. ao, i. miasto w Hiszpanii 
Betyckiej. 

Aapectabilia, e, widomy, widzialny; 
godzien widzenia. 

Aspecto, 1. patrzćć, poglądać, ali- 
quem, aliquid; pod względem o- 
kolicy: collis arcem aspectat (le¬ 
ży naprzeciw);—przenoś, uważać, 
do czego się stosować, jussa. 

Aapectus, us, ta. wejrzenie, rzut 
oka, uno aspectu; b) wzrok, wi¬ 
dzenie, amittere aspectum; cadere 
snb aspectum; venire sub asp. c) 
zakres widzenia, widok, aspectum 
definire; a. urbis; d) pokazanie 
się, zjawienie się, postać, a. bel- 
luae, regis; aspectum snstinere.* 

Aspeilo, 1. odganiać, odpędzać. 
Aspendos, i, i. miasto wPamfilii; 

stąd Aspcndinus, a, um, Aspen- 
dyjski, z Aspendu pochodzący, i 
Aspendii, oram, «t. Aspendyjczycy. 

Asper, ór», erum, chropowaty, 
szorstki, nierówny, loca, mons, ju- 
gnm, silra, ripa; marę a. (burzli¬ 
we, gwałtowne); pocula aspera 
signis (ryte, rznięte); numns a 
(z niewytartym stęplem); in aspero 
accipere (w ważnej monecie); rzecz. 
aspera saiorum; aspera maris; as- 
perrimo hiemis. 2) w odniesieniu 
do smaku i zapachu: a) ostry, 
cierpki, przykry, szczypiący, sa¬ 
per; dulce amarum, lene asperum; 
b) do słuchu: dziki, surowy, przy¬ 
kry, tox; stąd o mowie: niegfad- 
ka, nieokrzesana, oratio;—przenoś, 
ostry, uszczypliwy, nieprzyjemny, 
rerba, vox, facetiae- 3) — przenoś, 
o) o ludziach, ich charakterze i 
usposobieniu umysło wćm: surowy. 
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dziki, przykry, monitoribus asper, 
Lucilius as, (uszczypliwy); ze 
względu na sposób widzenia rze¬ 
czy, zajęcie: okrutny, dziki, groź¬ 
ny, gens bellis aspera; asperrima 
studiis bclli; b) o zwierzętach: dzi¬ 
ki, okrutny, lupus; e) o okolicz¬ 
nościach , mianowicie o wojnie, 
walce: przykry, trudny, zly, hel¬ 
ium, pugna, oppngnatio; tempera, 
res; rzecz, aspera, onnn, *. prze¬ 
ciwności. d) o sądach i prawach; 
surowy, ostry, sententia, censura, 
lor. II) .Asper, eri, m. Rzymskie 
przezwisko. 

Aspćre, przy zł. niegładko, chro¬ 
powato; — przenoś, dumnie, zu¬ 
chwale, ad populum ioqui; trac- 
tare aliquem; surowo, ostro, fa- 
cere, agere; ostro, cierpko, przy¬ 
kro, scribere de aliquo, albo in 
aliquem. 

Aspergo, spersi, spersum. 3. skra¬ 
plać, zrosić, guttam bulbo, pigmen¬ 
tu in tabula; aliquem albo aliquid 
aliqua re, aram, mensam sanguine; 
— przenoś, labeculam alicui (oczer¬ 
nić ); splendorem Titae maculis 
(splamić); aspergi infamia (być 
okrytym niesławą). 2) posypać, 
glandem bubus; flores; alicui sel- 
tulam as. (zapisać); — przenoś, sa- 
les orationi (uprzyjemnić mowę); 
mołestiam alicui (sprawić); s&lem Asphaltites laous albo samo Ajs- 
camibus, oliram sale (posolić); ca- phaltites, se, m. jezioro Asfaltskie 
nis aspergitur aetas (siwieje); mon- albo morze Martwe w Palestynie, 
daciunculis aliquid, pododawać Aapioio, spezi, spectom, 3. patrzćć, 
kłamstwa. poglądać, wyglądać, zaglądać, spoj- 

Aspergo, lais, ż. skrupianie; as- rzćć, aliquem albo aliquid; ubi 

pergo caedis, poszlaka zabójstwa ille ssepius appellatns aspexit ac 

c) co do słuchu: dzikość, przeraż- 
liwość, sonijtf) o mowie: cierpkość 
zelżywość, uszczypliwość, nie¬ 
przyjemność, a. contentionis; jo- 
dicialis rerborum; e) o ludziach, ich 
usposobieniu: surowość, hardość, 
dzikość, naturae; alicujus; f) o 
wojnie: dzikość, srogość, okrucień¬ 
stwo; g) o nieprzyjaznych okolicz¬ 
nościach, dolegliwościach, niedoli; 
in ea tan ta asperilate; in his as- 
peritatibus rerum. h). o środkach: 
surowość, remedii. 

Asperaatlo, ónis, i. wzgarda, nie. 
chęć, odraza, wstręt. 

Aspetnor, 1. wzgardliwie odrzucać, 
pogardzać, lekceważyć, aiiquem; 
munus, conditionem, imperium no- 
vum, proditionem; odwracać, od¬ 
pędzać, furorem et crudelitatem 
ab oris; z tryb. bezok. odmawiać, 
nieprzyzwalać; także w znacz. bier. 
pauper aspernatur; ab omnibus as- 
pernari. 

Aapero, 1. chropowatćm co uczy¬ 
nić, chropowatości nabawić, tahu- 
lam lapidibus aut ferro: a. Wa¬ 
das (wzburzyći; pugionem, sagit- 
tas (zaostrzyć);—przenoś, pobudzić, 
rozjątrzyć, in saeritiam; tram; po¬ 
większyć crimina. 

Aspersio ónis, ż. skrupianie, a- 
qu®; potrząsanie. 

tkrew). 
Asperitas, itis, i. chropowatość, 
nięgładkość, szorstkość; przykrość, 
locorum, sazorum, Tiarum; a. fri- 
gorum, mocne zimno, b) w odnie¬ 
sieniu do smaku: cierpkość,- 
piący albo słony smak. 

restitit; Tectum a.; intro as. Stąd 
w pewnym zamiarze na coś spo¬ 
glądać, przypatrywać się czemu, 
patrzćć za czem, oglądać, situm 
omnem regionis; currum; non as- 
picies, ubi —: Bceotiam aspicere 
lussi; patrzćć na kogo z uszano- 
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waniem, więcej cenić, poważać, 
enm magis milites aspiciebant; 
genus; znieść czyje wejrzenie, ałi- 
quem in acie.—Przenoś, pod wzglę¬ 
dem położenia okolicy: Tiness 
(leży naprzeciw); zwracać na co 
uwagę, rozważać, badać, aliquid, 
albo z nasi zdaniem zależnćm, al¬ 
bo samo asp.: mieć wzgląd na co, 
ściśle wejrzćć, sspice nos; sl ge¬ 
nua aapicitur. 2) spostrzedz, ujrzćć, 
aliąnem albo aliquid. 

Aspiratio, ónla, i. powiewanie, ae- 
ris; wyziew, wypuszczanie pary, 
terrarum. 2) przydech przy wy¬ 
mówienia głoski, wyraz gramma- 
tyczny. 

Asplro, 1. oddychać, wiać, pnchać, 
pulmones aspirantes; aurae aspi¬ 
rant in noctem; tibia aspirat choro 
(towarzyszy); woń wydawać, wy¬ 
ziewać, amaracus aspirat; — prze¬ 
noś, być przychylnym, pomagać, 
wspierać, aspiranta fortuna; alicui 
albo alicui rei. b) starać się aby 
się dostać gdzie, kusić się o co, 
in curiam; ad pecuniam alicujus; 
equis Aćhillis; — przenoś, bel lici 
iaude ad aliquem; ad spem con- 
sulatus in partem rerocandam. 2) 
przywiewać, yentos alicui;—prze¬ 
noś. natchnąć, wlać, dirinnm amo- 
rem dictis: tantum ingenii alicui; 
8) wydać przydech w wymówieniu 
głoski, consonantibus, albo samo 
aspirare. 

Asp i*, idia, i. żmija, aspidem ad- 
moTere ad corpus albo sibi ad- 
mittere. 

Aapu, idia, i. patrz Clupea. 2) is, 
władca Kataonii w Azy i mniej¬ 

szej około r. 374. 

Asportatlo, dnia, i. odwóz, prze¬ 
wożenie. 

Aeporto, 1. odwieźć, przewieźć, 
unosić, porywać; aliquid secum 
(zabrać z sobą); sua omnia Trce- 

zena; literas ei Sicilia; s/mu- 
lacrum. 

Aspretum, i, f>. ćhropowacizna, miej¬ 
sce nierówne, kamieniste, zarosłe. 

Assaracus, i, m. syn Trosa, dziad 
Anchizesa, brat Ganimedesai Husa. 

Assecla i asaeeula, as, m. towa¬ 
rzysz, należący de orszaku, pras- 
toris; w znaczenia wzgardliwem: 
nadskakujący, pasożyt, darmojad. 

Asseetatio, dnia, i. ze czcią połą¬ 
czone towarzyszenie koma. 

Assectator, óris, m. towarzyszący 
komu, idący za kim; stronnik, 
zwolennik jakiój nauki: także w zna¬ 
czeniu wzgardliwćm: darmojad. 

Aeseotor, 1. towarzyszyć komu, być 
w czyim orszaku. 

Assensio, dnia, i. przyzwolenie, 
zgodzenie się na co. 

Asaensor, órls, m. przyzwalający 
na co, potakujący. 

Assensus, us,». przyzwolenie, zgo¬ 
dzenie się; — przenoś, odbicie się 
głosu, echo, toiassensu nemornm 
remugit; zgodność dźwięków, odbi¬ 
cie się głosu, coraua conspirant as¬ 
sensu rance. 

Asaontat.io, ónłs, i. potakiwanie, 
pochlebstwo; stąd zdrob. asaenti- 
tiuncula, as, i. przymilanie się, 
pochlebstwo. [się, pochlebca. 

Assentator, 6ris, m. przymilający 
Aaaentatórie, pnytl a pizymile- 
niem, pochlebnie. 

Assentio, sensi, sensu®, 4. przy¬ 
zwalać, przytakiwać, rultu; alicui; 
znast. ut; assentiendum est tempo- 
ribus (należy się stosować do oko¬ 
liczności); Bibuło assensum est 
(zgodzono się); często jako czyn 
bier. assentior, z 4. przyp. rzeczy: 
cetera assentior Crasso. 

Assentor, 1. potakiwaniem pochle¬ 
biać, a. nihil (pod żadnym mgle- 
dem); —przenoś. Baiae nobis assen- 
tantur (stosują się do naszego ży- 
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cienia przez swoją moc uzdra¬ 
wiającą). 

AMeguor, quutus albo cutus, 3. 
dociągnąć, doścignąć, dogonić, a- 
liquem, agmen, rehiculum:—prze¬ 
noś. a) dostąpić, otrzymać, osią¬ 
gnąć, Ti, fraude aliquid, gradum 
honoris, magistratum; plus; ilłud 
z ut albo ne. b) wyrównać komu 
w czćm, aliquem; merita alicujus, 
prudentiain, ingenium. c) poznać, 
zrozumieć, pojąć, animo aliquid, 
cogitationem alicujus; conjectura 
aliquid as. odgadnąć. 

Asser, eris, m. pal, belka, slup. 
Assero, Bćvi, Bitum, 3. siać, sadzić 
przy czćm. 

ABsero, serui, sertnm, 3. przymo¬ 
cować, przyłożyć. a) aliqueininser- 
ritutem, brać jako swoją własność, 
przez przyłożenie ręki, uznać za 
niewolnika; w ogóle: przywłaszczyć, 
przyswoić, sibi patrem Jorem, om¬ 
ula sibi; libertatem sibi !equam, 
aliquem coelo (przyznać komu nie¬ 
bo), w ogóle zapewnić, twierdzić. 
h) aliquem in libertatem, albo in 
ingenuitatem, albo samo asserere 
aliquem, kogo przez przyłożenie 
ręki wolnym ogłosić; asserui me 
(wyswobodziłem się z niewoli); 
stąd se ab aliqua re, uwolnić się 
od czego, zabezpieczyć się; liber¬ 
tatem a. dignitatem a. (bronić). 

AsBertor, óris, m. dowodzący praw¬ 
nie wolności czyjej lub niewoli; 
w ogóle: zbawca, oswobodziciel, 
obrońca, dignitatis; a. Hispaniso 
contra Komanos. 

Asserrio, 4. usługi swoje komu 
ofiarować. 

Asflorro, 1. strzedz, pilnować, za¬ 
chować, aliqucm albo aliquid; sin- 
guli singulos asserrandos sibi de- 
sumunt: aliqucm liberis custódiis. 

AsBessio, óuiB, i siedzenie przy 
kim., pomoc w sądzie. 

Assessor, óris, m. siedzący przy 
kim, pomocnik urzędowy. 

Assereranter, przysl. upewniając, 
twierdząc. 

Asserrerafcio, óniB, i. poważne twier¬ 
dzenie, utrzymywanie czego, uro¬ 
czyste zapewnienie. 

Asseróro, 1. uroczyście twierdzić, 
zapewniać, aliquid, albo z 4 przyp. 
i tryb. bezok. także de aliqsa re; 
as. graTitatem (przybierać postać). 

Asaideo, sedł, sessum, 2. przy kim. 
albo przy czćm siedzićć, alicul; 
parcus assidet insano (jest bardzo 
podobny); a. in carcere (przy 
więźniach) Taletudini (ratować cho¬ 
rego) judiciis; guhernaculis (trzy¬ 
mać ster rządu); literis (oddawać 
się naukom); assidet Jovi (illama- 
jeśtas, jest przy Jow.) b) na jakićrn 
miejscu się zatrzymać, urbis rui- 
nis; często się używa o obleganiu 
miast, zamków: assederint prope 
moenia Komse; moenibus assidet ho- 
stis; inuros; arces; urbs assidetur. 

Assido, sedł, sessum, 3. usiąść, in 
bibliotheca; super aspidem; dex- 
tera Adherbalem assedit (zprawćj 
strony); simul assidamus; nulla 
apum assidit in loco inquinato. 

Assidue, przysl. ustawicznie, ciągła 
Assiduitas, atia, i. ciągła obecność, 
trzymanie się czyjego towarzystwa, 
wytrwałość, assiduitatem alieui 
prmbere; assiduitate aliquid con- 
seqni, perficere; as. medici; trwa¬ 
łość albo częste powtarzanie rze¬ 
czy, pilność, bellorum, molestiamm, 
epistólarum, cicrcitatlonis. 

Assiduus, a,um, o ozdobach: usta¬ 
wiczny, ciągle obecny, audiri Ko¬ 
ma; esse bominem et fuisse assi- 
duum; wytrwały, pilny, agricola, 
accusator, hostis; o rzeczach: cią¬ 
gły, ustawiczny, nieprzerwany, im- 
bres, lacrimae, sediticnes, helia, ob- 
testatii mes; consuctudo, lahor, opera 
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Asslgn&tio, ónls, i. naznaczenie, 
przeznaczenie koma czego, agrorum; 
stąd Sn!łan* assignationes (podział 
grantów). 

Aaslgno, 1. wyznaczać, agros, ju- 
menta, prdinem alicni; szczcgól- 
nićj w pewnym celu kogoś albo 
coś oddać, poruczyć, aliąucm cu- 
stodibus: quibns deportanda Ko- 
mam Juno assignata era»; —prze¬ 
noś, przysądzić, przyznać, alicni 
gloriam; cnlpam fortun*; culp* 
aiicnjus, qnod —; aliquem fam* 
(publicznie objawić). 2) zapieczę¬ 
tować. 

Aaeiłlo, sllui, snltnm, 4. przysko- 
czyć, .wskakiwać, moenibus; pod¬ 
mywać, aqua assiliens; —przenoś, 
nagle przechodzić w mowie do in- 
nego przedmiotu, non assiliendum 
est statim ad illud genus. 

AaaimUia, e, podobny, zgodny, 
z przyp. 2 albo 3. 

Aaaimul&tto, 4>nis , i, zbliżenie się 
mówcy w objawieniu uczuć do wi¬ 
doku słuchaczów. 

Aammulo (assimilo), 1. podobnie 
przedstawiać,naśladować,liter* om- 
nes_ assimulat*; udawać, postać 
czyją brać na siebie, anum; se 
amicum; assimulatus, zmyślony, 
rirtus; alia rera, alia assimulata; 
porównywać, za podobne uważać, 
porównawczo oznaczyć, natnr&m; 
grandia parris. 

Aaais, patrz Axis. 
Aaaiato, stitl, 3. wystąpić, dać się 

widzieć, ad fores; in conspectu 
patris; antę aras; propter aquitam, 
extra regiam, inter ceteros: tribu- 
nalibus;—przenoś, pomagać, wspie¬ 
rać, mianowicie w sądzie, alicni. 
2)stać, assiste Ulico; complet que- 
relis nemus assistens; talns rectus 
assistit; solito assistentes ordine, 
lecto; dirinis. 

Aaao, 1. piec, przypiekać. 

Araólao, 2. zwyknąć, nt assolet, 
jak bywa, jak jest zwyczaj: reri- 
tas assolet signa prmbere sui. 

Aaadno, 1. przyśpiewywać komu, 
odzywać się jak echo, plangenti- 
bus assonat Echo. 

Assuefacio, f5ol, f&ctum, 3. przy¬ 
zwyczajać do czego, ad suppUcia 
patrum plebem; aliquem genere 
pugnae: nullo officio aut discipli- 
na assuefacti; aliquem operi: ztr. 
bezok. superari assuefacti; equos 
eodem yestigio remanere; parere 

Assuesco, «uevi, aufitum, 3. przy¬ 
zwyczajać, pluribus mentem; ali- 
quem in hoc unum serritutis ge¬ 
nus : pospolicie znaczy: 2) przyzwy¬ 
czajać się do czego, nawyknąć, ad 
homines; in hoc; genere pugn*. 
sermoni; jurta inriaacderia; ztr. 
bezok.: fremitom voce Tincere as- 
suetus, przyzwyczajony;ad aliąuid; 
in omnia jura; labore assiduo et 
qnotidiano; humori acfrigori; tak 
że z 2 przyp. Gallici tumultus; z tr. 
bezok. rapto Tirere, comitari ali- 
qucm, adire regem, także z 4 przyp. 
i tr. bezok.: sc nomen ipsum co- 
lere; assuetus jako przym. zwy- 
czajny, portuia; tepor; assueti re- 
gis cultores; longius assueto (nad¬ 
zwyczaj); motus corporam, cibas 

Assuitńdo, mis, i. nawyknienie, 
przyzwyczajenie, mali (do-); alicn- 
jus, obcowanie. 

Anuótus, a, um, patrz assuesco. 
Assultus, us, m napad, najazd, 
impet 

Asoum, affui, adesse, być obecnym; 
qui aderant (obecni); coTam a. (q- 
sobiście); a. ad portsm, in senatu; 
funeri, pugn*, omnibus periculis; 
o rzeczach: być, morbi, aderant; 
dona adsunt; adesse (frumentum) 
dicere, (mówili, że—);usus adest, 
(potrzeba): auctoritas alicui adest 
(towarzyszy); wodniesieniu do czasu: 
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być blizkim, zbliżać się, nadcho¬ 
dzić, aderat judicio dies; adest 
certamen; finis ritae; discrimen 
rerum;—przen. adesse amino, uwa¬ 
żać, także: być odważnym, mićć 
przytomność umysłu. 2) być obe¬ 
cnym w pewnym celu, np. przy 
układzie jako świadek, stąd scri- 
hendo a. b) dopomódz, służyć, bro¬ 
nić, zasłaniać, ratować, alicui; ali- 
cui in consilio; rebus alicujus; in 
magnis rebus; alicui contra ali- 
quem, (jako obrońca w sądzie); 
szczególnićj o bóstwach jako ży¬ 
czenie: assis, adeste, it. p. c) wy¬ 
stąpić w duchu nieprzyjaznym, a. 
infensum, infestum; a. adrersus ali- 
quem (należććdo przeciwnego stron¬ 
nictwa). 3) pokazać się, przybyć, 
a. ad imperandum; huc adesse; hi 
ez Africa affuturi ridentur, z 3. 
przyp. aetheriis sedibus; samo a. 
przybyć, nadciągnąć; a.ad judicium, 
pokazać się. 

Issumo, sumpsi, sumptum, 3. brać, 
przybierać, przyjmować, otrzymać, 
sibi aliquid; sacra Cereris de Grae- 
eia; alimenta a rentis; aliquem du- 
cem; aliquam uzorem; aliquem si¬ 
bi filium, albo in familiam no- 
menque (przysposobić).— Przenoś, 
użyć, użytek z czego robić, omnis 
Yoluptas assumenda est; artes prop- 
ter se assumendas; b) sibi, coś so¬ 
bie przybrać, przyswoić, przypi¬ 
sać. si id mihi assumo; nihil ex 
fastu regis; sibi licentiam; nomen 
regis. 2) przybrać, wziąć z sobą, 
na swoją stronę przeciągnąć, legio- 
nes, milites, octo jurenes;—przenoś, 
assumere aliquantum jam etiam 
noctis; id quis in aliqua arte ei- 
cellens aliam quoque artem sibi 
assumpserit; w logice: do wniosku 
dodać wdanie mniejsze; a w gram- 
matyce: assumpt* rerba, są przy¬ 
miotniki, albo wyrażenia przenośne. 

Assumptio, 6nla. i., przybranie, 
przyjęcie; w logice: zdanie mniej¬ 
sze. 

Assumptrnis, a, um, przybierają¬ 
cy, causa, sprawa, którćj ważność 
wspiera się na dowodach branych 
skąd inąd. 

Assuo, sul, satnm, 3, przyszywać, 
łatać. 

Assurgo, surreii, surrectum, 3, 
wstać, powstać, podnieść się, e 
morbo; zamierzyć się, zapędzić się 
do bicia, zamach czynić (in cli- 
peum i dextrt, as); podnieść się 
dla okazania czci, uszanowania, 
riro chorus assurreierit; stąd poet 
Tinis (zrobić pierwszeństwo); o 
miejscowości: wznosić się, Delos 
assurgit; co 11 es; o roślinach: seges, 
arbor, o budowlach: turres; o gwia¬ 
zdach: Orion; o śniegu: scptem 
assurgit in ulnas;— przenoś, assur- 
gunt irae (gniew się sroży, zapa¬ 
la); a. ąuerelis (rozwodzić się z ża¬ 
lami); o poet. i krasom, wznio¬ 
słości: raro assurgit Hesiodus. 

Assus, a, um, suchy, sol (słońce, 
na które się wystawiano bez po¬ 
przedniej kąpieli lub namaszcza¬ 
nia); stąd assa, orum, n. łaźnia pa¬ 
rowa, sucha wanna; duszony, sma¬ 
żony, pieczony, ritulinum assum, 
bubulum; stąd, assa, oram, pie¬ 
czone, smażone. 

Assyria, ae, i. kraina w Azyi;stąd 
Assyrius, a, um, Assyryjski; As- 
syrii, orum, m. Assyryjczycy; u 
poetów Assyrius używa się za me- 
dyjski, fenicki, palestyński, fry- 
gijski, indyjski. 

Ast, uźywańsze u poetów zamiast 
at, lecz, jednak. 

Asta, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd Astensis, e, Asteń- 
ski. 

Astaoidee, ae, m. syn Astaka: He- 
lanippus. 
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Astapa, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj. 

Asterte, es, i. Fenicka i Syryjska 
bogini. 

Astória, ae, albo -«• es, i. córka 
Coeusa i Feby. 2) imię żeńskie. 

Asterno 3. kłaść, rozciągać co 
przed kim, zaścielać; bier. leżeć 
rozciągnionym. 

Aatipulator, óris, m. ten, który 
przy uroczystym układzie bywał 
powołany, aby później jako świa¬ 
dek mógł wystąpić; taki, który na 
czyje zdanie przyzwala. 

Antipulor, 1, zgadzać się z kim, 
pomagać, aiicui. 

Astituo, stitui, stitutum, 3, przy 
stawić, ad lectuin. 

Asto, stitl, 1, stać przy czem albo 
rzy kim, utroąue latere astanti- 
us; astante ipso; proiime; ad adi- 

tam; aute portam; supra caput in 
conspectu; mensae; 2) jeżyć się, 
squamae astantes. 

Astraea, ae, bogini sprawiedli¬ 
wości. 

Astracus, i, w. Tytan, ojciec wia¬ 
trów, których ztąd nazywano fra- 
tres Astraei. 

Astrópo, strepui, strepitum, 3, 
krzycząc pochwalać, objawiać za¬ 
dowolenie. 2) w znacz, przechod. 
przyjmować co z okrzykiem zado¬ 
wolenia, a. aliquid; także: zagłu¬ 
szać, aures precibus. 

Astricte, pnysl. dosadnie, dobitnie, 
krótko. 

Astriotus, a, um, ścieśniony, ciasny; 
limen; aqna as. gelu (zamarzła); 
non a. soccus (nie dobrze leżący, 
mówi się o niedbałym sposobie 
pisania); mos ast, skąpy, ograni¬ 
czony (sposób życia); eloqueuti&, 
zwięzła, krótka; numeris astrictior 
(poeta). 

Astringo, strinii, strictum, 3 mo¬ 
cno wiązać, ściągać, vinculnm, pe¬ 

nem Tincnlornm pedes astricti 
crepidis; alvum (zatkać, zatwar- 
dzać); corpus (zaziębić); imbrem, 
nires, humum gelu (zamrozić); — 
przenoś, skrócić, aTgumenta. 2) 
mocno przywiązać, aiiqaem ad sta- 
tuam; ad columnam; spoić, opus bi- 
tnmine;—przenoś, wzmocnić, fidcm, 
servitutem; związać, zobowiązać, 
a!iquem conditionibus; lege; reli- 
gione deum astringi; sacris; stać 
się winnym, se scelere a. 

Astrologią, ae, i. nauka gwiaz- 
d&rska. 

Astrólogua, i, m. zajmujący się 
wyrachowaniem obrotu ciał nie¬ 
bieskich (astronom), i sądzący 
z gwiazd o rzeczach ziemskich 
(astrolog). 

Astrom, i, n. gwiazda, gwiazdo¬ 
zbiór;—przenoś, tollere in astra, 
albo ad a. albo educereina. wy¬ 
nosić pod niebiosa, uwielbiać, wy¬ 
wyższać pochwałami; sic itur ad 
astra (tak się dostępuje nieśmier- 
telnćj chwały) ; er astris decidere 
(znaczenie i sławę utracić). 

Astrao, strun, stractum, 3. przy¬ 
budować, dodać w budowie, gra- 
dns;—przenoś, dodać, powiększyć; 
vix quidquam gleriae ejus; alicni 
landem; ad iiecern utriusqne pa- 
rentis caedcm fratris; victorias; for- 
mae animom (ożywić); doliczyć, ali- 
quem priorum aetati. 2) zaopatrzyć 
w co, nakryć, coutignationem la- 
terculo; — przenoś, obarczyć, ałi- 
quem fatsis criminibus. 

Astu albo asty, n. miasto, miano¬ 
wicie Ateny; astu renire, accedere. 

Astupeo, stupui, 2. zdumiewać się, 
dmtiis. 

Astura, e, i. rzeka w Lacyum i mia¬ 
sto tegoż uazwiska. 2) rzeka w Hisz¬ 
panii tarrakoneuskiej. 

Astur, is, m. Asturyjczyk, albo 
przym. Asturyjski, w liczbie mu. 
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Astnrcs, im, m. Asturyjczycy, mie¬ 
szkańcy kraju zwanego Asturia, ae 
i. w Hiszpanii; stąd a) Asturioue, 
a, um, asturyjski i Asturicus, i, 
m. jako przydomek, b) Asturco, 
Cnie, m. koń asturyjski. 

Aatus, us, m. chytrość, przebie¬ 
głość, kłamstwo, podstęp wojenny. 

Aatute, przysl., chytro, podstępnie. 
Astutia, ae, i. chytrośc, podstęp. 
Aatfitua, a, um, przebiegły, obro¬ 

tny, chytry. 
Asty, b. patrz Astu. 
Astyanax, actis, m. syn Hektora 
i Aiidromachy. 2) aktor tragiczny 

Astypalaea, ae,f. jedna z wysp Spo- 
radyjskich z miastem tegoż imie¬ 
nia; stąd a) Astypalaeenses, ium, 
m. Astypalcńczycy. b) Astypale- 
ius, a, um, Astypaleński. 

Asylum, i, n. miejsce ucieczki, 
schronienia dla winowajców, gdzie 
nie mogli być chwytani. 

At, dawne: ast, spój. lecz, ale, przy¬ 
najmniej, łączy odmienne albo prze¬ 
ciwne myśli, używa się przy przej¬ 
ściu do innego przedmiotu, przy 
zarzutach, zbijaniu, nadmienianiu, 
prośbach, życzeniach, groźbach, 
z poprzedzającćm si, etsi: si te 
nulla imago moTct, at ramum hunc 
agnoscas (przynajmniej uznaj); si¬ 
at certe (saltem); etsi- at tamen; 
w wykrzyknieniu: ach! bodaj! At 
tibi di persolvant grates dignas. 
Yirg. Aen. II. 535. 

Atabulus, i, m. wiatr suchy, wła¬ 
ściwy Apulii. 

Atalanta,, ae, i. sławna Iowczyni, 
matka Fartcnopca (Atalantiadcs); 
stąd Atalantaeus, albo -eus, a, um, 
atalantcjski. 

Atalanta, ae, i. wyspa przy Eubei. 
Atarus, i, »t prapradziad, w licz. 

mn. przodkowie. [betyckiej. 
Ategua, ae ż. miasto w Hiszpanii 
Atella, ae, i. miasto w Kampanii; 

stąd Atellauus, a, um, atellański; 
fabuła A. albo samo Atellana, ro¬ 
dzaj dramatu treści żartobliwej, 
w którym szlachetniejsza nawet 
młodzież rzymska występowała; 
necunc Atellanns, i, m. aktor sztu¬ 
ki Atellana zwanej, i Atellani, 
©ram, »». mieszkańcy Atclli b) 
Atellanicus, i Atellamus,a, um, 
do Atellańskich widowisk należą¬ 
cy, atellański. 

Ater, atra, atrum, czarny, ciemny, 
color, nemus; odor (wielki dym, 
para), marę (burzliwe), filius (mu¬ 
rzyn); lictores (czarno ubrani); — 
przenoś, ciemny, smutny, stra¬ 
szny , nieszczęśliwy, cupressns, 
Styx, serpens; dies, mors, cura, 
timor i t, p., nieżyczliwy, zjadli¬ 
wy, złośliwy, versus; atro dente 
petere alinucm; ciemny, trudny do 
zrozumienia, Lycophron. 

Aternum, i, n. miasto przy rzece 
Atcrnus w Samnium. 

Athamanea,, um, »>. Atamanowie 
mieszkańcy Atamanii krainy w E- 
pirzc. Stąd Atbamanis, idis, i. 
Atamanka. 

Athamas, antis, m. syn Eola, oj¬ 
ciec Fryksusa, Helli, Meli certa i 
Learcha. Stąd a) Atbamanteus, a, 
um, atamantejski. b) Afhamantia- 
des, ae, m, potomek Atamasa = 
Falcmon. c) Athamantis, idis, i., 
córka Atamasa—Hclle. 

Athanagia, ae, i. miejsce Ilerge- 
tów w Hiszpanii tarrakoneńśkiej. 

Atbenae, arum, i., główne miasto 
Attyki; stąd Atheniensis, e, ateń¬ 
ski, i rzeczow. Ateńczyk. 

Atłienaeum, i, n. świątynia Mi- 
nerwy w Atenach; b) szkoła 
w Bzymie, założona przez cesarza 
Hadryana. c) zamek w Atamanii. 

Athenio, onis, ?». dowódzca nie¬ 
wolników w drugićm Sycylijskićm 
powstaniu. g* 
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Athónodóras, i, m. stoicki filozof 
z Tarsos, uczeń Pozydonmsza. 

Atheos, i, bezbożnik, ateusz. 
Athesis, iB, m. Adiga. 
Athleta, ae, m. zapaśnik, szermieiz; 

stąd athleticus, a, im, szermierski. 
Athos, albo Atho, m. góra w Ma¬ 

cedonii. 

Atu- patrz Attil- 
Atina, ae, i. miasto w Lacyum; 

stąd Atinas, atis, m. atynacki, in 
Atinati (agro) w Atynackiem; Ati- 
nates, nm, m. Atynaci. 

Atinius, patrz Ajtmius. 
Atintanio, ae, i. kraina Atintanów 

ludu w Illiryi. 

Atlus, patrz Attins. 
Atlas, antis, król Maurytanii, od 
Perseusza, któremu gościnnego 
przyjęcia odmówił, przemieniony 
w górę tegoż nazwiska w Maury¬ 
tanii, ojciec Plejad i Hyad. Stąd 
o) Atlanteus, a, urn, do Atlasa na¬ 
leżący, Plejades; albo zaehodnio- 
afrykański, libijski, finis. b) Atlan- 
tiacus, a, um, litus. c) Atlantia- 
des, ae, m. potomek Atlasa (Mer¬ 
kury i Hermafrodyty, d) Atlautias, 
adla, i. córka Atlasa; e) Atlauti- 
cus, a, um, Atlantycki, zachodnio- 
afrykański, libijski, maro; f) Atlan- 
tia, idla, i. pochodząca od Atlasa 
(Elektra, jedna z Plejad) w liczb, 
ma Atlantides, um, i. Plejady 
i Hyady; silva Atlantls, las" cy¬ 
trynowy na górze Atlas. 

Atómua, i, i. proszek najdrobniej¬ 
szy nie dający się dzielić na czę¬ 
ści, atom. 

Atque, albo ac, spój. łączy 1) po¬ 
jedyncze wyrazy: i, a do tego, 
a przytćm, sub dictaturae no- 
mine atque bonore; cmtatom an- 
tiquissimam atque ditissimam; vi- 
gesimo atque octogesimo die; in- 
\itavit atque rapuit; tranquille at- 

que moderate; rzadko atque-at- 
que-, zamiast et- et-; przy dołą¬ 
czeniu mocniejszego wyobrażenia: 
a nawet, co większa, rem diffici- 
lem atque omnium difficillimam; 
si hoc dissuadere est, ac non di- 
sturbare ac percertere; dnabus 
missis eohortibus a Caesare, at- 
que his primis legionum dnamm; 
magna diis habenda est gratia, at- 
que huic Jovi. Przv porówna¬ 
niach: jak, po wyrazach aeque, 
simul, idem, par, similis, totidem, 
aliter, alius, secus i t. p., ex iis- 
dem iocis atque-; trucidant iner- 
mes jurta atque armatos; cnm to¬ 
tidem navibus atquc erat profec- 
tus; aequam partem tihi sumpse- 
ris, atque populodederis; po stop. 
wyż. aretius atque hedera procera 
astringitur ilex; non pcjus crucia- 
verit, atque hic; 2) całe zdania: i 
i tak, .właśnie tak, atque hic, haec, 
hoc; ac ue-; przy dołączeniu mo¬ 
cniejszego zdania: a nawet, szcze¬ 
gólniej, zwłaszcza, atque hic, is, 
idem i t. p.; przy dodaniu zdania 
przeciwnego: jednak, pizeciez, 
wszelako, atque illis hoc commen- 
tum placet; przy dalszym ciągu 
opowiadania dla okazania związku 
myśli: a więc, a tak, a przeto, 
zatem; osobliwie a) przy porówna¬ 
niach atque, ut-si, ac veiut-si i t. p- 
tak właśnie jak, ac veluti magno 
in populo, quum-; b) przy okazaniu 
stosunków czasu: zaraz, wnet, sko¬ 
ro tylko, deperit te, atque hodio pri- 
muin vidit; simul ac primium oi 
occasio risa est. 

Atqui, spój. jednak, ale jednak; 
czasem służy do potwierdzenia te¬ 
go, co poprzedziło: i owszem; at- 
qui si, jeżeli więc właśnie. 

Atrae-. patrz Atrax. 
Atramentum, i, n. farba płynna 

czarna, sepiae; czernidło jakiekol- 
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■wiek sztucznie przyrządzone: atra¬ 
ment, a. temperare; sntorium, szew- 
ckie, koper was; przysłowie-, atra- 
mento sotorio absolutus, uwolnio¬ 
ny hańbiącym wyrokiem. 

Atratua, a, um, czarnym kolorem 
pokryty, żałobę noszący. 

Atratus, i, m., rzeczka we Wło¬ 
szech. 

Afera*, aoia, i. miasto w Tessalii; 
stąd a) Atracius, a, um, atracki, 
tessalski. b) Atracides, ae, m. Atra- 
cida (Caeneus). c) Atraic idis, i. 
kobieta z miasta Atrai pochodzą¬ 
ca (Hippodamia). 

Atrebates, um, m. lud w Gallii 
belgijskiej, w licz. poj. Atrcbas, 
Atrebata, 

Atreus, ei, m. syn Pelopsa i Hip- 
podamii, ojciec Agamemnona i Me¬ 
nelausa , król Argos i Myceny. 
Stąd Atrides, ii- a, ae, m Atry¬ 
da, w licz. mn. Atrydzi (Agame- 
muon i Mcnelausl. 

Atriensia, is, m. odźwierny, dozor¬ 
ca domu. 

Atriólum, i, n. przysionek, sionka. 
Atrium, ii, «, plac wewnątrz domu 
przy wejściu, galerya przeddoino- 
wa, przedpokój, gdzie się znajdo¬ 
wały obrazy, popiersia i posągi 
przodków; miejsce zebrania fami¬ 
lijnego, gdzie pod okiem gospo¬ 
dyni domu pracowały niewiasty. 
Korneliusz N. w przem. nazywa 
to miejsce primus loeus aedium; 
w gmachach publicznych, miejsce 
do sprzedaży, atria auctionaria; 
poet dom cały. 

Atrius, ii, m rzymskie imię wł. 
Atroeltas, atis, i. okropność, suro¬ 

wość, zgroza, szkaradność, okru¬ 
cieństwo, srogosć, facti, sceleris, 
criminis, poenae; dzikość, szorst¬ 
kość, animi, morum; także suro¬ 
wość, nieugiętość filozofów i pra¬ 
wników. 

Atróolter, przysł. srogo, okrutnie 
dicere, agere, in aliąuem saevire; 
aticpiid accipere (z wielką niechę¬ 
cią, niezadowoleniem. 

Atroi, ocis, srogi, okropny, okru¬ 
tny, nieludzki, straszny, szkara¬ 
dny, hora Caniculae, hiems, res, 
facinus, caedes, helium, certamen, 
imperium, responsum, literae; ni¬ 
hil unąuam atfoK ansus est; o oso¬ 
bach i ich charakterze: dziki, nie¬ 
pokonany, nieposkromiony, gnie¬ 
wny, zapamiętały, ponury, zuchwa¬ 
ły, nieugięty; o mowie: przykra, 
szorstka, grożąca, popędliwa. 

Atta, ae, m. rzymskie przezwisko. 
Attagen, enis, m. jarząbek. 
Attalenses, ium, m. mieszkańcy mia¬ 

sta Altalii w Pamtilii. 

Attalus, i, m. imię kilku królów 
Pergamu; stąd Attalicus, a, um, 
attalicki, urbes (pergameńskie), 
yestes, wspaniale, kosztowne, zło¬ 
tem przeszywane, wynalazek Atta- 
la Filometora ; stąd conditiones 
at. (bardzo świetne . b) Attalis, 
Idis, ż. stowarzyszenie attalskie. 

Attamen, spój. przecie, jednakże, 
wszelako. 

Attamino, 1. zhańbić, zbezcześcić, 
splamić. 

Afctendo, tendi, tentum, 3. wyprę¬ 
żać, natężać, rozpościerać, arcum: 
signnm ad aliquid; — przenoś na¬ 
tężać słuch, uwagę, uważać, my- 
ślćć o czem, aarem, animum ad 
cavendum (mieć się na ostrożności; 
alicui rei, albo samo att.; attende- 
re de necessitate; att. eloquentiae 
(przykładać się). 

Attente, przysł. bacznie, uważnie, 
pilnie. 

Attentio, onis, baczność, pilność 
przyłożenie się do czego, animi, 
albo samo att 

Attento, 1. nastawać, nacierać, na 



Attentus Attingo ee 
próbę wystawiać, urhem; — prze¬ 
noś. starać się osłabić, jura. 

Attentus, a, um,‘natężony, baczny, 
uważny, animus, cogitatio, amli- 
tor, z 3 przyp. zapobiegliwy, mo¬ 
cno czem zajęty, pilny, a. quae- 
sitis; pater familias, Tita 

Atteńuate, przysl. po prostu, bez 
ozdoby. 

Attenuatlo, onis, i. wycieńczenie, 
zmniejszenie, b) rerborum, prosty 
wykład bez ozdoby. 

Attenuatus, a, um, a) wycieńczo 
ny, skrócony, krótki; cbudy, nie- 
ozdobny; b) słaby, vox, aeelama- 
tio; uszczuplony, fortuna; wymu¬ 
szony, oratio. 

Attenuo, 1. wycieńczyć, uszczu¬ 
plić; — przenoś, osłabić, zmniej¬ 
szyć, legionem proeliis, at. rires, 
bellum, curas; poniżyć, w nieko- 
Tzystnćm świetle postawić, aliquem 
albo aliquid. 

Attero, trivi, tritum, 3, a) wycie¬ 
rać, se spinetis; caudam, ruszać 
ogonem, łasić się; manus operę, 
uagnieść;—przen. osłabić, zmniej¬ 
szyć, wyczerpać, opes, copias proe¬ 
liis ; atteri, doznać poniżenia w swo- 
jćj godności: b) rozeti-zeć, atteren- 
do cibo; podeptać, potłuc, zgnieść, 
berbam;—przenoś, znieść ze szczę¬ 
tem , zniszczyć, attriti ingenti in- 
ternecione. 

Attestor, 1. zaświadczać, potwier¬ 
dzać, attestante memoria; hoc at- 
testatur Aesopi fabuła. 

Attewo, texui, teitum, 3. przypra¬ 
wić, dorobić, przyplątać, doprząść, 
spleść, lońcae ei cratibus atte- 
xuntur; dodać, partem mortalem 
ad id, quod imrąortale erit. 

AttMi, idis, i. Attycka, rzeczo-w. 
Attyka. b) mieszkanka Aten, przy¬ 
jaciółka Safony. 

Attianus, a, um, patrz Attius. 
Attious, a, um, Attycki, terra; rze¬ 

czone. Attica, ae, ć., kraina środ¬ 
kowej tirecyi; Atticus, i, m. przy¬ 
domek tM. Pomponius); Attici, 
orum, m. Attycy, Ateńczycy. b) 
we względzie przedstawienia at- 
tyckiego w naukach i sztukach: 
prosty, piękny, delikatny, lepos Atti- 
cus; stąd Atticum, sposób wyra¬ 
żenia Attycki i Atticisrous, i, m. 
Attici, orum, m. mówcy ateńscy. 

Attilius, a, um, imię rzymskiego- 
rodu; stąd Attihauus, a, um, at- 
tyliański, należący do Attyliusza. 

Attineo, tinui, tentum, 2. trzymać 
zatrzymać, przytrzymać, aliquein, 
destram alicujus vi; aliąucm spo 
pacis (mamić, łudzić); ripam Da¬ 
li u bii (wzmocnić). 2. nieprzech. o 
narodach pod względem ich poło¬ 
żenia: ciągnąć się, rozszerzać się, 
graniczyć, Scythae ad Tanain atti- 
nent;—przenoś, należeć, tyczyć się, 
quod ad me, albo me att.; attinet 
aliquid, albo att z try. bez., być 
przydatnćm, potrzebnćm, quid att. 
plura dicere. 

Attingo, tigi, tacturn, 3. dotykać 
się, terram prioribus pedibus. a) 
mianowicie dla osiągnienia pewne¬ 
go celu, pulsum yenarum al¬ 
bo renam; aliquem digito uno 
(choćby jednym palcem się do¬ 
tknąć w zamiarze obrażenia go 
czynnie); si Yertinus attmgere- 
tur; de praeda teruncium, albo ar- 
ma (dotknąć się, aby sobie przy¬ 
właszczyć); graminis berbam (jeść); 
b) osiągnąć co, dojść do czego; 
Eritanniam, Siciliam; septuagena- 
riam aeiatem; graniczyć, być ościen¬ 
nym, Ciliciam, Madenam, Occa- 
num, Ehenum. «)— przenoś, dolor 
at. me, czuję boleść; roluptas; 
summas res at. (w krótkości coś 
opisać, rzeczy ważniejszych tylko 
dotknąć); wziąć się do czego, rem- 
publicam, rem mihtarem, Graecag 



Attlnius 87 Attriibutlo 

li teras leriter at., (powierzchownie 
uczyć się po grecku); poeticen; ali- 
quem coguatione at. (być spokre¬ 
wnionym; necessitudine (być w bli- 
zkich stosunkach, w zażyłości). 

Attlnius, a, m, nazwisko rodu 
rzymskiego; także przym. Attyli¬ 
ski. 

Attius, nazwisko rodu rzymskiego, 
poeta Atius około r. 150 przed Chr., 
wieszcz (angur), Attius łiaenns, 
praetor w Afryce P. Attius Va- 
rus. Stąd Attianus, a, um, nale¬ 
żący do Acyusza. 

Attollo, 3. podnosić, manus ad coe- 
lum; oculos(huino); brachia, caput; 
aliąuem; sc iii auras; se in ac- 
grum fcinur.—przenoś. vocein; su- 
pra modum scrmonis attolli; fa- 
mam a. (powiększać), nomen ad si- 
dera (ubóstwiać); cuncta in majus; 
rempublicam bello et armis (roz¬ 
szerzać); auimos ad spem consula- 
tus (pysznie się); aliqucm iaudibus, 
chwalić; 2) o budowlach: wznosić, 
molem, arcem tectis; turres. b) o 
górach. wznosić się, mons in coe- 
lum attollitur; o przedmiotach, któ¬ 
re się coraz wyższemi wydają 
w miarę zbliżania się do nich, 
attollit se La ci uia- 

Attondeo, tondi, tonsum. 2. strzydz, 
przystrzygać, obcinać, caput. oves, 
vitem; ogrywać, capellac Tirgulta; 
- przenoś. osłabiać, zmniejszać, laus 

atlousa. 
Attónitus, a, um, jakby piorunem 
tknięty, odurzony, osłupiony, za¬ 
chwiany, przerażony, zmysłów po¬ 
zbawiony, attonito simiłis; mulier 
attonilae mentis; ligiles a.; miracu- 
lo, clamoribus, Tino; przerażający, 
metus, curae;—przenoś, natchniony, 
zachwycony, rates. 

Attono, tonui, tonitum, 1. uderzyć 
piorunem, oslupić, ogłuszyć, wpra¬ 
wie w zadumienie. 

Attorqueo, torsi, tortum, 2. wy¬ 
wijać, attorąucns jaculum. 

Attralio, traii, tractum 3. przycią¬ 
gać, magnes at. ferrum; lora, na¬ 
tężać; arcum; alujuem Eomam; ali- 
quem ad se;— przenoś, wciągnąć 
wprowadzić, ad amicitiam, ad ne- 
gotium. 

Attrectatus, us, m. dotykanie, gła¬ 
skanie. 

Attrecto, 1 dotykać się, brać w rę¬ 
ce, aliąuem, librom, szczególniej 
w zamiarze przywłaszczenia sobie, 
regias gazas. fasces securresąue; 
—przenoś, zająć się czem, przedsię¬ 
wziąć, aliquid. 

Attribuo, tribui, tributum, 3- wy¬ 
dzielić, wyznaczyć, nadać, eąuos, 
ordines centurionibus; prorinciam, 
curam rei, locum; ternos (asses) 
alicui rei (jako daninę, jako pobnr 
nałożyć); attributi, dłużnicy, do któ¬ 
rych kto otrzymał przekaz; dodać 
komu do posług, pomocy, alicui 
delectos; Sempronium at.; komu 
coś pod dozór, kierunek, przewo¬ 
dnictwo oddać, mianowicie żołnie¬ 
rzy, okręty, miasto, prowincyą i t. p. 
podobnież lud albo naczelnika pod 
czyją władzę poddać, wcielić, iu- 
sula Rhodiis attributa; qui Khe- 
mis attributi erant; ciiitati popu- 
lum. — przenoś, udzielić, wlać, ti- 
mor, quem mihi natura attńbuit; 
senae horae in orbem open attri- 
butae sunt; przydać, przyłączyć, 
ad amissionem ceteroruin arnico- 
rum miseriam nostrain. Komu cos 
przyznawać, przypisywać, jako sku - 
tek albo winę, bonus eiitus diis, 
aliis causam calamitatis, aliąuid 
silił soli; we względzie gram.: przy¬ 
znać komu albo czemu jaki przy-, 
miot, alicui, alicui rei, attribui, 
attributum esse. 

Attributio, ouis, i. przysądzenie, 
pi-zyznanie: przekaz. 
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Attritus, a, um, wytarty, lnenfura 
attritius tn posągu), — przenoś, 
frons at., wytarte czoło; opes, 
zmniejszone, zniszczone. 

Atys, yos, m. naczelnik a> rodu kró¬ 
lów Lidyjskich, którzy stąd Atya- 
dae nazywają się. b) rodu Atia. 

Auceps, cupis, ttL ptasznik;—prze¬ 
noś. podchwytujący co, ubiegają¬ 
cy się zbytecznie za czem, sylia- 
barum. 

Auótio, cnie, i. pomnożenie, prze- 
daż publiczna. 

Auctióndrius, a, um, do przedaży 
służący. 

Auotićnor, 1. wystawić na przedaż 
publiczną. 

Auctito, i aucto, 1. przyczyniać, 
pomnażać. 

Auctor, oris, m. i ż. sprawca, twór¬ 
ca, dawca yulneris; statua incerti 
auctoris; sermonis; cladis; pisarz, 
autor, malae latinitatis: ojciec, ge- 
neris; mihi Tantalns auctor; opo¬ 
wiadasz, rani sermonis; inter au- 
ctores discrcpat; doradzca, me aticto- 
re; auctor tibi sum: auctor logis; 
przewodnik, przywódzca, senatus; 
consilii publici; wzór, virtutum o- 
mnium auctor, opiekun, mulier nul- 
ło auctore; poręczyciel, rumor erat, 
auctor erat nemo; przy przedaży: 
przedawca, jeżeli to, co sprzedaje, 
jest jego własnością, auctor pn- 
mus; poręczyciel, jeżeli daje rękoj¬ 
mię, auctor secundus; auctor fundi, 
a mało auctore emere, świadek, 
opiekun przy zawarciu ślubów mał¬ 
żeńskich, nuptiarum auctor. 

Auctóramentum, i, n. zadatek, pie¬ 
niądze za najem, nagroda za usłu¬ 
gę; umowa, podjęcie się służenia 
za pieniądze. 

Auctóritaa, atis, i. wynalezienie, a. 
alicujus et inventio. 2) przywódz¬ 
two, ad a. alicujus se conferre; 
wzór, majorum; powaga, rada, 

uchwała, senatus; znaczenie, wpływ, 
auctoritate yalere, posse, supera- 
re, anteire, praestare; moc, władza, 
leguin damiarum; prawo własno¬ 
ści, fundi. 

Auctóro, 1. najmować za opłatę; se, 
zobowiązywać się, szczególniej o 
szermierzach, eas auctoratus uri; — 
przenoś, zgotować, mortem sibi a. 

Auctumnalis, e, jesienny. 
Auctumnus, i, m. jesień, poet. 

septem auctumni, siedm lat. 
Auctumnua, a, um, jesienny, frigus, 
tempus. 

Auctus, a, um, stop. wyż. auctior, 
jiowiększony, pomnożony, honori- 
bns, obsypany godnościami, filio- 
lo, obdarzony synem. 

Auctus, us, m. przybywanie, po¬ 
mnożenie. 

Aucupium, ii, n, myślistwo na 
ptaki; — przenoś, chwytanie za 
słówka,au. yerborum; delcctationis 
a., chęć przypodobania się. 

Aucupor, t. łowić ptaki; — przen. 
podchwytywać, czatować na co. 
uganiać się za czem, verba, gra- 
tiam. 

Audacia, ae, i. śmiałość, odwaga, 
męztwo, zuchwałość; w liczb inn 
zuchwale czyny. 

Audaciter, albo częścićj audacter, 
przysl. śmiało, odważnie, zuchwa¬ 
le, stop. wyż. audacius, zaśmiało, 
śmielćj, audacius transferre yerba, 
nadużywać przenośni. 

Audaz, acis, śmiały, odważny, nie¬ 
ustraszony, zuchwały, a. animi; 
yiribus; omnia perpeti. 

Audeus, tis, śmiały odważający się, 
zuchwały. 

Audeo, ausns", 2. śmićć, odważać 
się, non audeam confiteri; audere 
facinus; talia; m remilitari nihil 
omuino ausus; scelns; cztrema; m 
proelia; czasem samo au; także 
biernie: multa dolo audebantur, 
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dopuszczano się wielu podstępów. 
Lir. 29. 9. 

Audiens, tis, posłuszny, dieto au- 
dientem esse alicui-, audiens dieto 
jussis magistratuum. k) rzeczow. 

słuchacz. 
Audientia, ae, i. posłuchanie, uwa¬ 
ga, audientiam facers sibi, albo 
orationi, zrobić to, żeby słuchacze 
pilnie uważali. 

Audio, audivi, albo audii, 4. sły- 
szćć, słuchać, przysłuchiwać się, 
id ut audirit; hac re audita; ne- 
que ullo tempore tanta maritima 
tempestas audita est (nie słyszano 
o-); aliąuem ąuerentem; rere glo- 
riantem; i tak zwykle z imiesl. cz. 
teraź.-, z prz. 4 i tr. bez.: audie- 
runt, rauros instrui; bier. Caesar 
a Gergoria discessisse audiebatur; 
de aliąuo albo aliąua re (o kim, 
o czem); ei aliąuo, albo ab ali¬ 
ąuo (od kogo) rzadko de aliąuo: 
in aliąuem (coś złego o kim); ei 
ąuo loco posset audiri, si ąui? 
ąuid loąueretur cum Argilio; sa¬ 
mo audito, po odebraniu wiado¬ 
mości. Szczególne mówienia sposo¬ 
by: a) o pogłosce, wieści: hoc non 
auditum, sed cognitum pracdica- 
mus; auditi, ci, którzy tylko z wie¬ 
ści są znani ó) o wziętości: być 
nazwanym, rex paterąue audisti; 
stąd bene, małe a. zasłużyć na do¬ 
bre lub zie mniemanie, c) domy¬ 
ślać się. 2) przysłuchiwać się, słu¬ 
chać, acroama: audiente populo; 
studiosus audiendi; legałoś, lega- 
tionem; aliąuem, albo dere, albo 
aliąuid; o sędziach: słuchać, ba¬ 
dać, audire aliąuem; o uczniach: 
słuchać czyjćj nauki; aliąuem al¬ 
bo aliąuid; o bogach i ludziach: 
wysłuchać; audire, zgadzać się na 
co; audio, pozwalam, dobrze; słu¬ 
chać , być posłusznym, aliąuem; 
poet. ncc audit currus habenas 

Auditlo, onis, i. słuchanie, fabuła* 
rum; odczyt, lekcya, ohire audi- 
tiones; b) słyszenie, wieść, pogło¬ 
ska, a. levem pro re comperta 
habere. 

Auditor, oris, słuchacz, uczeń. 
Auditórium, ii, sala, miejsce do 

słuchania; słuchacze. 
Auditus, us, m. słuchanie, słyszenie; 

słuch; przysłuchiwanie się. 

Aufero, abstuii, ablatum, auferre, 
wziąć, unosić, uprzątać, zabierać, 
stercus ab jauua; multa domum; 
o rzekach i wiatrach; unosić, po¬ 
rywać, auferor in scopulos; in sil— 
ram; aufen in ortus. W dobrej 
lub złej myśli: zabrać, rabować, 
łupić, kraść, pccuniam, pecuuiam 
de aerario; rasa ab aliąuo; caput 
alicui (uciąc); vitam alicui (wy¬ 
drzeć, odebrać); oculos alicui 
(omamić, oszukać), — przenoś, n 
auferre curas, metum. auferri pe- 
riculo; b) sprzątnąć, zniszczyć, zgu¬ 
bić, mors Achillem abstnlit; Ar- 
deam ignis abstulit — przenoś. 
a) zwabić, znęcić, uwieść, ne te 
auferant aiiorum consilia; b) unieść, 
otrzymać, ocalić, zachować, ochro¬ 
nić , caput incolume ore; prae- 
mium; paucos dies ab aliąuo; res- 
ponsum ab aliąuo; doprowadzić 
do tego stopnia z ut, abstulisti, ut 
in foro statuerent; c) usunąć, au- 
fer insolentiam; z tryb.b.:przestać,au 
fer me rultu terrere; aufer te, 
wynoś się, zabieraj się. 

Aufidena, ae, i. miasto w Samnium. 
Aufldius, a, uin, nazwisko Kzym- 

skiego rodu; stąd Aufidianus, a, um, 
Autidyański, do Aufidyusza na¬ 
leżący. 

Aufidus, i, m. rzeka w Apulii. 
Aufugio, 3. uciekać. 
Auge, es, albo Augea, ae, f. matka 
Telefa 
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Augess, patrz Augias. 
Augeo, auxi, auctum, 2. powiększać, 
pomnażać, podwyższać, opes, dW- 
tias, possessiones, nnmcrum i t. p. 
aras donis (pomnażać liczbę da¬ 
rów). — Przenoś, aj w ogóle: do- 
lores, luiuriam, benevolentiam, *- 
nimum alicujus (dodawać odwagi), 
metom, gloriam virtutibus i t. p.; 
h) przez mowę powiększać, w gor- 
szćm świetle przedstawiać, vim 
hostium; albo uwielbiać, podno¬ 
sić, uświetniać, minras suom, rem 
landando; c) obsypać bogato, ob¬ 
ficie zaopatrzyć, zbogacić, aliquem 
agro, divitiis, copiis, scientia; au- 
geń honore, liberalitate; także bez 
6 przyp. komuś do majątku, zna¬ 
czenia, godności dopomódz,wznieść, 
dźwignąć, te semper angendum at- 
que ornandum putari; auctua ad- 
jutusqne a Demosthene; 2) nie- 
przech. wzrastać, wzmagać się, 
augent labores. Lncr. II, 1163. 

Augesco, 3. rość, zwiększać się. 
Augias, i Angeas, ae, tn. król 
Elidy. 

Augur, uris, n. wieszcz, członek 
zgromadzenia kapłanów, którzy z lo¬ 
tu ptaków, śpiewu, chciwości jedze¬ 
nia przepowiadali przyszłość; 2) 
w ogóle każdy wieszcz i wieszczka. 

Auguralis, e, do wieszcza lub wie¬ 
szczenia należący, libri au., lituns 
nu., laska, stąd augurale, is, ». 
miejsce w obozie, w namiocie wo¬ 
dza, gdzie brano wieszczby, także 
sam namiot wodza. 

Auguratus, ns, m. nauka albo go¬ 
dność angura. 

Auguriiun, ii, n. wieszczbiarstwo, 
wróżenie z ptaków, a. capere; ali- 
quid auguno experiri; auguria 
satutis (tyczące się pomyślności 
kraju); znajomość augurów, sztuka 
przepowiadania, tudzież znaki, ce¬ 
chy, których się w przepowie¬ 

dniach trzymano. Tir summus an¬ 
gario; 2) w ogóle: przepowiednia, 
przeczucie, domysł, augunnm 
quodd»m futurorum in mentibus 
haeret; mea auguria rerum futu- 
rarum. 

Augurius, a, nm, wieszczy, do 
wieszczów należący. 

Auguro, 1. wróżyć z ptaków, res; 
loeus auguratus (pTzez augurów 
poświęcone); augurato regnnm ade- 
ptus (po zaradzeniu się wieszczby); 
2) w ogóle: przepowiadać, prze¬ 
czuwać, quid mens veri augurat; 
auguraro sibi longos annos; ani- 
mus augurat, qnae futura sit sua- 
yitas. 

Auguror, 1. wróżyć z ptaków, ali- 
quid; ex alitis involału; ex passe- 
rum numero; 2) przepowiadać, wró¬ 
żyć, mortem alicui, futurae pu- 
gnae fortunam; przeczuwać, domy¬ 
ślać się, yultu alicujus, mente 
aliquid; falsa per metum; quan- 
tum auguror conjectura, albo opi- 
nione, z nastę. 4 przyp. i tr. bez 
albo zdaniem względnem. 

Augustę, przytl. wspaniale, z usza¬ 
nowaniem. 

Augustus, a, um, poświęcony, czci¬ 
godny, święty, o miejscach: Eleu- 
sina sancta et augusta; fons; sza¬ 
nowny, coś boskiego mający, o oso¬ 
bach i rzeczach: gravitas, mens. 

Augustus, i, m. przydomek Okta¬ 
wiana, od czasu jak objął władzę 
najwyższą, i wszystkich po nim 
Krymskich cesarzów; stąd w licz 
nm. filii Augustorum. b) przym. 
Augustus, a, um, tyczący się Au¬ 
gusta; mensis Augustus, sierpień. 

Aula, ae, i. dziedziniec w budo¬ 
wlach greckich; w ogóle: pałac, za¬ 
mek, dwór znakomitych panów 
i książąt, służba i godność, raris- 
simam rem in aula consequi, ae- 
ncctutem; poet.=atrium; mieszkanie 
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pszczół, aulas et ceres regna rc- 
fingunt. 

Aulaeum, i, n. kobierzec, dywan, 
służący do pokrycia sofy, ściany, 
Stoln; 2) zasłona w teatrze, którą 
na początku sztuki opuszczano (pre- 
mitur, albo sfittitUT), a na końcu 
podnoszona (tollitur), sposobem 
przeciwnym naszemu; b) także: sza¬ 
ta długa wierzchnia haftowana. 

Aulerci, orum, m. lud w Gallii 
Celtyckićj, na trzy gałęzie podzie¬ 
lony: A. Brannorices, Cenomani 
i Eburoyices. 

Auletes, ae, m. gracz na flecie, 
przydomek jednego z Ftolomeu- 
szów. 

Auliouł, a, urn, dworski książęcy; 
rzecz, aulici, orum, m. dworzanie. 

Aulia, idis i. miasto w Beocyi. 
Auloedus, i, gracz na flecie. 
Aulom, ónis, m. góra winnicami 
okryta w Kalabryi. 

Aulua, i, m. przydomek rzymski 
Aura, ae, i. powiew wiatru, szmer, 
wiatr, maris; nocturna aura utj, 
używać chłodu nocnego; także 
w ogóle; powietrze, aurae atriae; 
aurae vitales; captare naiibus au¬ 
ras; para, wyziew, dulcis aura 
Spiravit crinibus; — przenoś, dum 
flarit velis a. secunda meis; in- 
certae famae auram captare; a. 
rumoris; a. roluntatis (znak życz¬ 
liwości); a. popularis (sprzyjanie 
ludu); libertatis auram captare 
(ubiegać się za wolnością); 2) 
u poet. siedlisko czystszego, wyż¬ 
szego powietrza, niebo, per auras, 
in auras, ad auras; świat nadziem¬ 
ski, jako przeciwny krainie pod- 
liemnćj, renire superas ad auras; 
światło, światło dzienne, jawność, 
ferro sub auras (objawić); fugere 
aura* (unikać światła); stąd także; 
aura auri, blask, połysk. 

Auritus, a, um, złocony, złotem 

pokryty, ozdobiony, wyszywany, 
columna, narigiura, tecta, milites 
(z pozłacanemi tarczami); tempom 
(złotym szyszakiem okryte); sinus 
(ze złotą sprzączką); 2) — mreus 
lyra. 

Aurelius, nazwisko rzymskiego ro¬ 
du, jako przym Aurelijski, ria, 
droga poprowadzona od Rzymu 
po nad morzem przez Hetruryą 
do Pizy; A. forum, miasto w He- 
truryi. 

Aureolus, a, nm, złoty; — przenoś, 
piękny, okazały. 

Aureus, a, um, złoty, ze złota, Bu¬ 

rnus a. albo samo aureus, pieniądz 
złoty: — przenoś, złoty, szacowny, 
wyborny, okazały, powabny, me- 
diocritas, aetas. 2i=rauratus: rasa, 
retia, restis, urna, sella; Pactolua 
(piasek złoty tocząca rzeka). 3) zło¬ 
tego koloru, sidera, caesaries, mała. 

Aurioomus, a, nm, złotowłosy; — 
przenoś. złotolistny, foetus aurico- 
mos. 

Aurioula, ae, i. zwiorzchnia część 
ucha; w ogóle; ucho; demittere auri- 
culas. opuścić uszy; auriculas ra- 
dere, szczypać słowy. 

Aurifer, era erum, złotodajny, zło- 
torodny. 

Aurifex, ficis, m. złotnik. 
Auriga, ae, m. woźnica, szczegól¬ 

niej kierujący wozem na igrzy¬ 
skach;—przenoś, sternik; 2) gwia¬ 
zdozbiór, wożnik. 

Aurigena, ae, m. ze złota zrodzo¬ 
ny, przydomek Perseusza. 

Auriger, era, erum, złoto niosący, 
tanrus (ze złoconemi rogami). 

Auris, is, *. ucho; plures adrnoyo* 
re aures (wielo słuchaczów); b) 
słuch, aures teretes (o dobrym sma¬ 
ku); aures offendere; serrire auri- 
bus, pochlebiać; cj przyprawa u 
pługa, odkładnica do prowadze¬ 
nia szerszćj brózdy 
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Anrltuluj, a, am, długie uszy 
mający. 

Auritoa, a, um, uszaty, długie uszy 
mający, lepus, asellus; — przenoś, 
słuchający, posłuszny, uważny, 
teslis a. który słyszał. 

Aurora, ae, i. jutrzenka, zorza po¬ 
ranna; bj bogini, córka Hiperyli¬ 
sa, żona Titona; cj wschód. 

Aurum, i, n. złoto; infectum, w mas- 
sie, w bryle; factum, rzecz wyro¬ 
biona ze złota; złote ozdoby, sprzę¬ 
ty, naczynia, auro et argento abun- 
dare; eąuos jungit auro (zaprzęgi 
złote, wędzidła); crines nodantur in 
aurum; szczególniej o złotych pie¬ 
niądzach: ride, quaeso, ne qua 
lacuna sit in auro; — przenoś, aj 
o kolorze i blasku złotym, spicae 
aitido flarentes auro; bj o wieku 
złotym, a. priscum. 

Auruuci, orum, m. Aurunkowie, 
lud w Italii, stąd Auruncus, a, 
nm, do Aurunków należący. 

Auscultator, óris, m. słuchacz. 
Ausoulto, 1. przysłuchiwać się, 
podsłuchiwać, aliąuem; alicui; ad 
januam; 2) być posłusznym, mihi 
ausculta. 

AusStaui, orum, m. lud w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskiej; stąd Auseta- 
nus, a, um, Auzetański. 

Auaónes, um, m. Au zonowie, pier¬ 
wotni mieszkańcy środkowćj inii- 
azćj Italii. Stąd aj Ausona, ae, i, 
miasto Auzonów. 6) Ausonia, ae. 
i. kraj auzoński, w ogóle: Italia. 
e) Ausonidae, arum, m. mieszkań¬ 
cy Auzonii, w ogóle Italii; d) Au- 
sonis, idis, ż. do Auzonii albo do 
Italii należąca, e) Ausonius, a, 
um, Auzoński, Italski, .Rzymski, 
rzeczow. Ausonii, oram, m. Au- 
zonowie. 

Auspez, spieis, m. wieszczhiaiz 
z uważania ptaków; aus. legiscu- 
riatae, który jako angur przed 

ustanowieniem tego prawa wieszcz¬ 
bą kierował, — przenoś, sprawca, 
naczelnik jakiego dzieła, auspica 
Teucro, masa; anspicibus diis: 
nuptiarum a. albo sarnę a. kieru¬ 
jący obrzędami ślubnemi. 2) przpm. 
pomyślny. 

Auapicatua, a, um, szczęśliwy, po¬ 
myślność wróżący, omuia; stąd 
auspicato, po zaradzeniu się wieszcz¬ 
by, szczęśliwie, w szczęśliwą go¬ 
dzinę. 

Auspicium, ii, ». wieszczenie z pta¬ 
ków, przypatrywanie się ptakom 
wieszczbiarskim, uważanie ich lo¬ 
tu, jedzenia, krzyku przed rozpo¬ 
częciem jakiej ważnej, mianowicie 
publicznej czynności; in auspicio 
esse; szczególnićj prawo do ra¬ 
dzenia się wieszczby, służyło przy 
wojsku najwyższemu dowódzcy; 
stąd auspicia habere, znaczyło mieć 
najwyższą władzę; a. ponere (zło¬ 
żyć urząd); ijfiperio atque auspi¬ 
cio, duetu auspićioque (pod naj¬ 
wyższą władzą); tuis, illius auspi- 
ciis; w ogóle: a) władza, wola, 
samowolność; paribus auspiciis re- 
gere popnlum; suis a. ducere wi¬ 
tam; b) auspicia belli albo regni 
incipere, albo coepisso ab aliqua 
re, wojnę lub rządy zacząć od — 
2) rozstrzygnienie ptaków albo au- 
gurów, przepowiednia, a. optimum, 
feliz, infaustum; a. rictoriae; con¬ 
tra a. pugnare, dimicare. 

Auspieo, 1- odbywać wieszczbę. 
2) przez auspicia poświęcić miej¬ 
sce, auspicato in loco; auspicata 
comitia; stąd: zaczynać, in bello 
małe auspicato. 

Auspicor, 1. odbywać wieszczbę; 
2) przy szczęśliwej wróżbie coś 
zacząć, auspicandi gratia, aliquid 
albo z try. bezok.; w ogóle: zacząć, 
aliquld aliqua re, albo per aliquam 
rem; ahquid ab aliquo; aliquid ab 
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Tdfbus Januariis; podobnież: mili- 
tiam; vitam; cantare a. 

Auater, tri, m. wiatr południowy; 
kraj południowy. 

Auatere, przyst. srogo, surowo. 
Auatentas, atis, i. cierpkość, su¬ 

rowość, ostrość. 
Austerus, a, urn, cierpki, yinum; 

w odniesieniu do zapachu: przy¬ 
kry; do koloru: ciemny;—przenoś, 
ostry, surowy, nieprzyjemny, mos; 
także: ciężki, uciążliwy, labor; 
o mówcy: poważny, surowy. 

Australis, e, południowy, populus; 
regio. [ty czyn. 

Ausrnn, i, n. odważenie się, śmia- 
Aut, spójnik wyborczy, używa się, 
gdy jedna rzecz wyłącza drugą, 
aut laborem aut sumptus, albo — 
albo; z przeczeniem tłómaczy się 
ani — ani, nullus aut miies aut 
eąucs ad Pompejum transierat; po¬ 
dług stosunku rzeczy: albo — albo 
owszem; także: inaczej, w przeci¬ 
wnym razie, autirritadona futura. 

Autem, spójnik, służy do połącze¬ 
nia: 1) nowej myśli, objaśnienia, 
przerwanego ciągu myśli; dalój 
zaś; w szczególności do połączenia: 
a) dawniej przytoczonego słowa; 
ó) do połączenia zdania podrzędne¬ 
go w szeregu zdań logicznych: a, 
zaś, ale. 2) do połączenia przeci¬ 
wnych myśli: ale, przeciwnie, zaś. 

Authepsa, ae, i. naczynie kuchen¬ 
ne do gotowania. 

Autólycus, i, n. ojciec Antyklei, 
dziad Ulissesa. 

Autómedon, ontis, t». woźnica 
Achillesa. 2) w powszechności: zrę¬ 
czny woźnica. 

Autónóe, es, i. córka Kadmusa, 
matka Akteona; stąd Autonoeius, 
a, um, Autonoejski. 

Autumn.- patrz auctumn-. 
Autumo, 1. utrzymywać, mniemać, 

wierzyć; i) mówić, wymieniać. 

Auxiliaris, e, pomocniczy, poma¬ 
gający, szczegół, cohortes a. albo 
samo auiiliares, wojska posiłko¬ 
we; aes a. albo stipendia a. żołd 
wojsk posiłkowych; carmen a. 
(słowa czarowne wyrzeczone przez 
Medeę dla dania pomocy Jazono¬ 
wi); dea a. (Lucyna). 

Auxiliarius, a, um, = auziliaris, 
mianowicie: milites, pedites i t. p. 

Auxilium, ii, n. pomoc, posiłek, 
wsparcie, alicujus auxilio (przy 
pomocy czyjej); a. rogare, postu- 
lare, petere, implorare, ab aliquo 
(o pomoc prosić); aliquem contra 
aliquem a. poscere (na pomoc); a 
ferre; alicuipraestare; auxiiio ar- 
cessere aliquem; aliquem alicui 
mittere (na pomoc); podobnież: au- 
xilio yenire, proficisci, alicui suc- 
currere, alicui esse; podobnież; in 
auzilium aliquos habcre, in auxi- 
lio alicui esse; środek, ratunek, 
zasób, extremum; aux. rei; unum 
communi saluti a.; lekaistwo, au- 
xilia adyersae yaletudinis; w szcze¬ 
gólności: o posiłkach wojskowych 
najczęściej w licz mn.: auxilia e- 
quitum acpeditum; auiilia ab ali- 
quo petere, promittere (contra ali- 
quem), comparare, colligere, ex- 
spectare, habere, acclpere (contra 
aliquem), arcessere, alicui albo in 
Galliain mittere, in mediam ariom, 
conjicere, subministrare alicui. 

Auximum, i, n. miasto Piconty- 
nów; stąd Auximatea,um, m. Au- 
ksymaci. 

Ava.ee, przyst. chciwie, łakomo, 
skąpo. 

Avarieum, i, n. miasto Biturfgów 
w Akwitanii; stąd Ayariccnsis, «, 
Awaryku tyczący się, Awaryceński. 

Avaritia,ae, i. chciwość,łakomstwo, 
omnes a. wszystkie rodzaje chci¬ 
wości; — przenoś, a gloriae, żą¬ 
dza, wiolkio pragnienie chwały 
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Aramu, a, um, łakomy, chciwy, 
skąpy; manus, litus (gdzie chciwi 
ladzie mieszkają); spes; nienasy¬ 
cony, marę, Acheron, yenter; 
t przyp. 2 a. caedis; nullius prae- 
ter laadem ararns. 

Areho, vexi, yectnm, 3. uwozić, 
unosić, wyprowadzać, aliąuid i ali- 
qnem; eąuites Aegyptum; sacra 
in finitimas urbes; aliąuem a pa- 
tria; na str. bier. odjeżdżać, odpły¬ 
wać, creditis ayectos hostes. 

Arella, patrz Abella. 
Arello, yelli i yulsi, yulsum, 3. 
odrywać, oddzierać, zrywać, odej¬ 
mować, porna er arborjbus; humeris 
capnt; membra; crns canis; tabulas; 
sibi spieniam; rozłączać, gwałto¬ 
wnie rozdzielać, aliąuem de ma- 
tris compleiu; iuhaerentem alicui, 
arulsus complezu Juli; ayulsus 
a meis; zabrać, templo Palladium; 
odebrać, wydrzeć, lucrum; usunąć, 
mała; aliąuem ab errore, (z błę¬ 
du wyprowadzić). 

Arena, ae, i. owies zwyczajny, 
owies dziki, owsik; b) wszelkie 
źdźbło, łodyga, a. lini; c) piszczał¬ 
ka, tenui Musam meditaris arena. 

Arentinus, i, m. król Alby, od 
którego góra w Rzymie nazwaną 
została Aventinus, i, m. tudzież 
nm, i, «. stąd A. mons, jugum, hu¬ 
mus; także: Diana Aventinai Ayen- 
tinensisD. (czczona na górze A wen- 
tyńskićj). 

Aveo, albo hareo, 2. pragnąć mo¬ 
cno, chcićć czego, scire; genus le- 
gationis. 

Aveo, albo hayeo. 2. być zdrowym, 
szczęśliwym, ave, używa się przy 
powitaniu bądź szczęśliwy, witaj; 
także przy pożegnaniu; bądź zdrów; 
dicere alicui ave, pozdrowić; Mar- 
cus ayerc jubet, każe pozdrowić. 

Aremua, i, m. albo Ayernus la- 
cos, albo Aycrni lacus, jezioro 

przy Kamach w Kampanii, w blis¬ 
kości którego miało być wnijście 
do podziemnego świata; stąd a) 
Ayernus poet. świat podziemny, 
także Acheron; Ayernus, a, um, 
Awernejski, Iucus, (gaj Hekaty); 
freta (jezioro); Ayerna, oram, w. 

okolica przy jeziorze; loca Ayer¬ 
na, albo samo Ayerna, świat pod- 
ziemny; Juno (Prozerpina); b) Arer- 
nalis, e, Awernaiski. 

Aremmoo, 1. odwracać co złego, 
oddalać, deorum iram; dii arer- 
Tuncent. 

Arersio, ónts, i. odwracanie, nie¬ 
chęć, wstręt,. ex a. z tylu; res 
aversione emta (ryczałtowo);—prze¬ 
noś. postać krasomówska (apo- 
strophe). 

ATersor, 1. odwracać się z nie¬ 
chęcią, wzdrygać się, mieć wstręt, 
brzydzić się, niecierpićć, filium, 
amicum, preces; proelium facere 
(ociągać się). 

Arersor, oris, m. odwracający; za¬ 
bierający co niegodziwie na swo¬ 
ją korzyść, pecuniae. 

Arersus, a, um, odwrócony, wstecz 
cofnięty, znajdujący się z tylu, 
ayersum transfiiit (z tyłu); rzeczom. 
aversa, oiurn, n. tylna strona, prze¬ 
ciwna strona; — przenoś, nieprzyja¬ 
zny, niechętny, nieprzychylny, dii, 
arnici, aDimus; aversus mercatnris; 
a. animo esse ab aliąuo; arersus 
a musis. 

Arerto, verti, yersum. 3. odwra¬ 
cać, odciągać, nliąuid ab oculis; 
a. iter ab Arari; ab Helyetiis; ab 
hominibus ad deos preccs; ultimos 
ordines a fronte a. (tak ustawić, 
aby do stojących i przodu pleca¬ 
mi byli. obróceni); a. puppes (ucie¬ 
kać); flumina (skierować bieg w inną 
stronę); Lepidus se arertit; se ab 
itinere (zwrócić się w inną stronę); 
podobnież hier. hostis avertitur in 



A ris 95 A*4no 

aliąuem; cąuus fontes arertitur 
(brzydzi się); prora avertit (odwra¬ 
ca się). Stąd: a) odpędzić, ode¬ 
przeć, odepchnąć, barbaros a Talio; 
aliąuem in fugam (do ucieczki 
przymusić); tj zabrać, pecuniam Sublicam; taurosa stabulis; prąe- 
tm domum; cj odwrócić, oddalić, 

pestem ab Aegyptiis; incendia 
Teucris; catuam in aliąuem (zwa¬ 
lić); morbos; omen; — przenoś, a) 
czyje myśli, zamiary od czego od¬ 
wrócić, popali opiniouem a spe 
adipiscendi; aliquem ab inccpto; 
b) zniechęcić, odstręczyć, aliąuem, 
albo se ab amicitia alicujus; ani- 
mom alicujus a sc; aaimi alicu¬ 
jus arertuntor. 

Aria, «e, i. babia; — przenoś, 
dawny przesąd, reteres arias re- 
rellere. 

Awiarium, ii, n. ptaszarnia, miejsce 
na drób. 

Aride, przytl. chciwie, z upra¬ 
gnieniem. 

Ariditaa, 6tia, i. chciwość, żądza, 
cihi, potionis, gloriac, albo samo 
a.,łakomstwo, chęć zysku. 

Avidus, a, um, chciwy, łakomy, 
laudis; in res novas; ad rem; a. 
cognoscere; pccuniae avidior, za 
nadto chciwy; avidae in dircptio- 
ncs manus (chciwe łupu); a. w no- 
ras res ingenia (chciwe nowości); 
chciwy walki, Yuicanus; chciwy 
władzy, ingenium. 

Awis.is, i. ptak, ihiorow. ptastwo; 
w odniesieniu do wieszczby: avi- 
bus bonis albo secundis, z pomyśl¬ 
ną wieszczbą; avi mała, adversa, 
elnistra, albo sinistris aribus, pod 
złą wieszczbą, w nieszczęśliwej go¬ 
dzinie. 

Awitus, a, um,dziadowski, po dziad¬ 
ku odziedziczony, bardzo dawny, 
a. marom. 

Awitu, a, um, zdrożny,bezdrożny, 

zbaczający z drogi, in montes se 
avius abdidit; itinera aria (ubo¬ 
czne); stąd: daleki, mato uczęszcza¬ 
ny, montes; rleczow. avium, ii, n. 
zwykle w licz. mu. bezdroże, aria 
sultuum, a. oceani, Azmeniae; — 
przenoś, odstępujący, zbaczający, 
avius a vcxa ratlone rag ark; arius 
errat animus. 

Avóc&tto,ónis,i. odwołanie, wstrzy¬ 
mywanie od czego w sposób łago¬ 
dny, ulga, a cegitanda molestia; 
roztargnienie, rozrywka, nąjczę- 
ściej wlicz. mn. 

Atóco, 1. odwoływać, aliąuem ad 
helium, in aTcem; a. arna (przy 
walce użyć fortelu, gdzieindziej 
mierzyć, gdzieiudzićj uderzyć); — 
przenoś, odciągać, odrywać, wstrzy¬ 
mywać, senectus arocat a rebus ge- 
rendia; a peccatis. 

AtóIc , 1. ulecióć, odlecićć; prędko 
się usunąć, spiesznie się dokąd 
udać, ut Łinc arolem; arolat ad 
eąuites. 

Awunculus, i, as. wuj; magnus al¬ 
bo major, brat babki; mazimus, 
brat prababki; mąż siostry matczy- 
nćj. 

Avus,i, w. dziad; avi, przodkowie; 
także o pszczołach: avi numeran- 
tur avorum. 

Azenua, i, #». niegościnny, Pon- 
tus, później Euxinus nazwany. 

Azilla, ac, r. pacha, podpasze. 
Azis, is, oś wozu, wóz; oś, koło 

którćj ciała uiebieskie się obracają, 
stąd: biegun północny lub południo¬ 
wy, zwłaszcza północny, strona 
świata, nieba, boreus, hesperius, 
północna, zachodnia; w ogóle: niebo. 
Atlas arem humero torąuet. 

Azis, is, m. deska. 
Azius, ii, m. rzeka w Macedonii 
Arów, aa, «. izeka w Gallu bel- 
gijskićj. 
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B. 
Babjlon, ónle, i. stołeczne miasto 

Babilonii krainy w Azyi; stąd Ba- 
bylonicus i Babylonius, a, um, Ba¬ 
biloński, numeri Babylonii, rachun¬ 
ki astrologiczne, albo przepowie¬ 
dnia z gwiazd, w czćm Chaldejczycy 
i Babilończykowie celowali; rzc- 

etcw. Babylonine, Babilończyk; Ba- 
bylonia, Babilonka; Babylonii, 
orum, Babilończykowie. 

Becaudae, arum, m. imię, które 
sobie wieśniacy w Gallii pod Dyo- 
klecyanom nadawali. 

Booca, ae, i. jagoda,szczególniej oli¬ 
wna; wszelki owoc drzewny, bac- 
ca arboris; — przenoś, perlą, auri- 
bus in geminis baccae; stąd bac- 
catus, a, um, pertami obsadzony. 

Bacoar, arie, n. albo baceoria, i$, 
i. roślina, z której korzeni pędzo¬ 
no olejek przyjemnćj woni. 

Bacoha, ae, ż. Bachantka, kapłan¬ 
ka Bachusa; Bacchis initiarę ali- 
quem (przypuścić kogo do tajemnic 
Bachusa przez poświęcanie). 

Bacchabundue, a, um, szalejący, 
wrzeszczący jak Bachantki. 

Bacchanal, alis, n. miejsce odby¬ 
wania obrzędów religijnych na 
cześć Bachusa; w licz mn. Bac- 
rkanalia, ium, i iorum tt. święto 
Bachusa, które aż dor. 186przed 
Chr. co trzy lata obchodzono; stąd 
Bacchanalis, e, do Bachusa na¬ 
leżący. 

BŁcohŁtio, 6nis, z. hałas, WTzawa 
Bachantek, uroczystość Bachusa 
obchodzących. 

Bacebe-Bacohl-t patrz Bacchus. 
Baoobiadae, arum, m. ród Bach’a- 

dów ze szczepu Heraklidów panu¬ 
jący w Koryncie. 

Bnochor, 1. obchodzić święto Ba¬ 
chusa; stąd bacchantes, bachantki; 
w odniesieniu: oj do ludzi w ogó¬ 
le: hałasować unosić się, rzucać 
się w uniesieniu, szaleć z radości, 
miłości i t. p., in antro, b) o wia¬ 
trach: szaleć, szumieć, sroźyć się; 
o wieści szeroko rozniesionćj: bao 
chatur fama per urbem. 2) wzaacz. 
przecb. o) w natchnieniu składać 
utwory poetyczne, carmen, b) wy¬ 
dawać okrzyki, eToe. 3) w znacz, 
bier. o miejscach, gdzie się rozle¬ 
ga odgłos zgiełkliwych uroczysto¬ 
ści Bachusa, bacchata Nazos. 

Bacchus, i, m. syn Jowisza i Semeli, 
bożek wina; używa się o winnicy 
i winie, Baidchus amat colles; hi- 
larans corlrivia Baccbo; Baccho 
audito, przy okrzykach JoBaeehe. 
Stąd o) Bacchejus, Baccheus i Bac- 
cbicus a, um, Bachusowy, do Ba¬ 
chusa odnoszący się. b) Bacchis, 
idis, i. — Baccha. c) Bacchius, a, 
um, Bachijski. 

Bacoifer, era, erum, jagodorodny, 
wydający oliwki. 

Bacenis, is, i. zachodnia część la¬ 
su Turyngów. 

Bacillum, i, «. kijek, pręcik, zwła¬ 
szcza laska liktorów. 

Bactra, orum, n. główne miasto Bak- 
tryanów, i sama kraina. Stąd a) 
Bactri, orum, m. Baktrowie, mie¬ 
szkańcy miasta B&ktry i krainy 
Baktryany. ó) Bactrianus, a, um, 
Baktryański, terra B., kraina B.; 
Bactrianus, i, m. Baktryańczyk, 
Bactriani, Baktryańczycy. 

Baotrus.i, rzeka przy mieście Baktra. 
Baculum, i, n, także baculus, i, m, 

laska, kij; 2) berło 
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B&ebius, nazwisko rodu rzym¬ 
skiego; jako przym. Bebijski, ty¬ 
czący się Eebiusza. 

Baecula, ae, i. miasto w Hiszpanii 
Betyckićj. 

Baetl*, is, m. rzeka w Hiszpanii; 
stąd a) Bacticus, a, um, Betycki, 
proyincia, kraina Betyka w Hiszpa¬ 
nii; Baetici, orum, m. mieszkańcy 
Betyki. b) Baeticóla, ae, m. i i. przy 
rzece Betys mieszkający, e) Baeti- 
gena, ae m. ii. przy rzece B. uro¬ 
dzony. d) Baeturia, ae, i półno¬ 
cno-zachodnia część Betyki. 

Bagaudae, m. patrz Bacaudae. 
Bagóas, ae, iBagous, i, «i. rzeza¬ 
niec (wyraz perski). 

Bagrada, ac, n. rzeka między Uty- 
ką i Kartaginą. 

Bąjae, arum, i. miasto w Kampa¬ 
nii, słynne ciepłemi kąpielami; stąd 
Bajanus, a, um, bajański; Bajanum, 
i, n. okolica bajańska. 

Bajulo, 1. dźwigać ciężary, sarci- 
nas bajulans=.bajulus, i, tn. ciężary 
dźwigający. 

Balaena, ae, i. wieloryb. 
Balanus.i, i żołądż=glans; 2) ga¬ 
tunek dużych kasztanów. 

Balatro, ónis, m. bałamut, hultaj, 
lizus, pieczeniarz. 2) przezwisko 
figlarza Serwiliusza. 

Bftl&tus, us, ?». beczenie. 
Balbua, a, um, zająkliwy, bełkot. 
2) B. rzymskie przezwisko. 

Balbutio, 4. jąkać się, zacinać 
się w mowie;—przenoś, de natura 
deorum (niezrozumiale mówić); 
z 4 przyp. perpauca; pieszczotli¬ 
wie nazwać, balbutit Scaurum. 

Baleares insulafi albo Baleares, 
ium, i. wyspy Balearskie na mo¬ 
rzu Śródziemnem, Majorka, Mi- 
norka; stąd a) Balcaris, e, Balear- 
ski, rzeczow. Balearis, is, m. Ba- 
learczyk, najczęściój w licz. mn. 
6) Balearicus, a, om, Balearski, 

Słownik lac.-pol*M» 

rzetzow, Balearicus, przydomek Kw. 
Cecyl. Metella. 

Balmeum, i balneum, i, n. wlicz, 
mn. balinea albo balnea, takie 
balneae, arum, łaźnia, kąpiel. 

Bnllista, ae, i. zamek w Liguryl. 
Balii sta, ae, i. kusza, machina wo¬ 
jenna, używana przy oblężeuiach 
do ciskania większych kamieni. 

Balnearras, a, um, do kąpieli na¬ 
leżący; stąd balnearium ii, n. miej¬ 
sce do kąpieli. 

Balneator, oris, tn. utrzymujący 
łaźnie. 

Bało, 1. beczeć. 
Balsamum, i, «. balsam; także 

drzewo balsamowe. 
Balteus, i, m. także um, i, n. pas, 
pendent do miecza. 2) obwod, okrąg; 
= praeciuctio w amfiteatrze 

Bambalio, ónis, m. przezwisko 
rzymskie; wyraz obelżywy. 

Bandusia, ae, i. źródło przy We- 
nuzyi. 

Baptis, ae, i. miasto w Apulii; stąd 
Bantinus, a, um, Bantyński. 

Barathrum, i, n. otchłań, przepaść, 
kraina umarłychprzenoś, b. ma- 
celli (o człowieku nienasyconym); 
jiarathro donare (przetrwonić). 

Barto, ae, i. broda, u ludzi i zwie¬ 
rząt, b. promittere (zapuścić); b. 
promissa (długa); b. rellere alicui 
(znak wzgardy). 

Barbana, ae, tn. rzeka w Illiryi. 
Barbarę, przysl. po cudzoziemsku; 

— przenoś, błędnie, niezgrabnie, 
nieumiejętnie, loqui, eiclamare, 
laederc aliąuid. 

Barbaria, ae, i -es, ei, i. kraj ob¬ 
cy; niepoprawność w mowie, dzi¬ 
kość obyczajów, niezgrabność w o- 
bejściu się. 

Barbarious, a, um, cudzoziemski, 
obcy, rie<zow. barbaricum, i, *»., 
kraj obcy; — przenoś, nieobyczaj- 
ny, prostacki, dziki, nieokrzesany. 
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Barbariemue, i. m. niepoprawność 
w mówieniu 

Barbarus, a, um, cudzoziemski, ob¬ 
cy; neczoto. barbarus, i, m. cu¬ 
dzoziemiec, barbaia, ae, i. cudzo¬ 
ziemka, b&rbarus hic ego sum, 
quia non intelligor ulli. Grecy na¬ 
zywali tym wyrazem wszystkich 
cudzoziemców; Rzymianie tych^co 
nie byli ani Rzymianami, ani Gre¬ 
kami, b&rbarus nihil doli aubesse 
credens (o królu perskim); barba- 
rornm mazimam vim prostrarit 
(o Persach); — przenoś, cieuksztal- 
cony, nieokrzesany, dziki, barba¬ 
rzyński , gentes immanitate bar- 
barae. [juyenis. 

Brabatulus, a, um, bródkę mający, 
Barbatus, a, um, brodaty, o lu¬ 

dziach i zwierzętach, unum ali- 
quein ex harhatis illis (o dawnych 
Rzymianach, którzy brodę nosili); 
ł>) koziel; hircus barbatus. 2) 
BaTbatuS, i, tn. przydomek Rzym¬ 
ski. 

B&rbiton, 1, m. i i. lutnia; także: 
poezya liryczna, nec Polyhymnia 
refu git tendere barbiton. 

B&rbula, ae, bródka 2. Barbubi, 
ae, tn. przydomek rzymski. 

Barbue, i, »». barwena, ryba 
Baroaet. patrz Barce. 
Barouni, orum, tn. lud Partów. 
Srro&s, ae, m. naczelnik rodu Ha- 

milkara i Hannibala, stąd przy¬ 
domek pierwszego; a) Barcacus, 
a, um, od Barkasa pochodzący; 
b) Barcinu*, a, um, należący do 
familii Barkasa, i Barcini, oram, 
m. familia Barkas*. 

Barce, es, i. miasto w Oyrenaice; 
stąd Barcaei, orum, m. Barceowie, 
plemię koczująca. 

Barcinus, patrz Barcas. 
jBardue, a, um, głupi, tępy. 
Bargitsu, orum, m. lud w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskiej. 

Bsrgyllae, aram, i. i Bargyla, 
orum, «. miasto w Karyi; stąd 
«) Bargyletae, arum, »». Bargile- 
towie. ó) Bargylieticus, a, um, Bat- 
giletycki. 

BŁrium, ii, *. miasto w Apulii. 
Baro, ónlc, tn. głupiec. 
Barrus, i, tn. słoń, 
Basilicus, a,um, królewski, pański, 

wspaniały; basilica, ae, i. wspa¬ 
niały z kolumnami gmach publi¬ 
czny w Rzymie, gdzie się odby¬ 
wały sądy i schodzili się kupcy 
(giełda). 

B&sio, 1 całować. 
Basie, is, i. podstawa, spód, postu¬ 

ment, st&tuae, columellae, tropaeo- 
rum; trianguli. 

Bfctium, ii, «• całus, całowanie, h. 
dare, jactare. 

Baea&nia, ae, i. miasto w Illiryi; 
stąd Bassanitae, arum, tn. Bassamci. 

Bassareus, ei, tn. przydomek Ba¬ 
chusa; stąd BassaricUs, a, um, 
Bachusowy; Bassaris, idis, i. =: 
Baccha. 

Bassus, i, tn. przezwisko rzymskie. 
Baaternae, i Basternae, arum, m. 

dawny lud przy Karpatach. 
Batavi, orum, m. Batawowie, Hol- 

lendrzy, !ud Celtycki, od których 
wzięła nazwisko wyspa leżąca mię¬ 
dzy rzekami Waal, Haas i morzem, 
insula Batavorum; stąd Batarus, 
a, um, Batawski, Holieuderski. 

Batiilum, i, «. fajerka. 
Battus, i, tn założyciel Cyreny w Li¬ 

bii; ztąd Battiades, ae, tn. potomek 
Battusa, w licz. nm. Cyrenejczycy. 

Batulum, i, n. miasto w Kampanii 
Batuó, ui, 3. bić, stukać, os, ali- 

cui; nieprzech, walczyć, bić się. 
Bauois, idis, i. żona Filemona. 
Bazaria, ae, i. kraina w Sogdyanie. 
Bdellium, ii, n. drzewo wysokości 
drzewa oliwnego, czarne, wronne- 

Beato, prtyst. szczęśliwie, błogo. 
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Beitltas, §,tia, i beatitndo, inia, i. 
•zczęśliwość, błogosławieństwo. 

BeStua, a, om, szczęśliwy, błogi, 
błogosławiony, neczoto. beatum, 
azczęście; w szczegół, a) w odnie¬ 
sienia do dóbr doczesnych: maję¬ 
tny, zamożny, dobrze się mający, 
homo, mulier; stąd beati, bogacze; 
reąpublica, reipublicae status; rus 
(urodzajny); vox (pełny); ingenii 
uberias, rerum verborumque copia; 
b) beati, zmarli, sedes beatae, bca- 
torum insulae, (przy zachodnim 
brzegu okręgu ziemskiego podług 
dawnych wyobiażeń). 

Bóbryoes, um, »». lud w Bitynii, 
dawnój Bebrycyi, krainie Azyi 
Mniejszćj. Stąd Bebrycius, a, um, 
Bebrycki, gens, albo króla Bebry- 
ksa dotyczący. 

Belgae, arum, m. Belgowie, mie¬ 
szkańcy Gallii Belgijskiej, Belga, 
ae, tn. Bolgijczyk. Stąd a) Bel- 
gicus, a, um. Belgijski; Gallia B. 
albo samo Belgica północna część 
Gallii. b) Belgium ii, część Gallii 
Belgijskiej. 

Beli-, patrz Belus. 
Bellona, oram, ». wety, łakocie. 
Bellator, óris, m. wojownik; przym. 

bitny, waleczny, wojowniczy, equus, 
koń do boju. 

Bell&trir, icis, i. bohaterka, do woj¬ 
ny usposobiona; — przenoś, ira- 
oundia. 

Belie, przysl. grzecznie, przyjemnie, 
wybornie; epistoła belle scripta; bel- 
łe se habere, b. babere albo b. esse, 
miććsię dobrze, byćwdobrym stanie; 
b.adhuc, dotąd idzie, dotąd dobrze. 

Bellóróphon, ontis, m. i -ontes, ae, 
*»■ wnuk Syzyfa, który zabił Chi¬ 
merę; stąd Bellerophonteus, a, um, 
do Bellerofonta odnoszący się. 

BelUcSaus, a, um, waleczny, wo¬ 
jowniczy. 

BelUous, a, um, wojenny, ściągają¬ 

cy się do wojny, disclplina, firtos; 
rzeczow., bellicum, i, n. znak trąba, 
dany, hasło do bitwy, bellicum. 
canere. 2) więcćj poet. = bellico- 
sus, Komulus, ciritas. 

Belliger, era, ćrum, bitny, wojenny. 
Belligero, 1. wojować, wojnę pro¬ 

wadzić, walczyć. 
Bellipótena, Gs, bitny, waleczny. 
Bello, 1. wojować, toczyć wojnę, 

w ogóle: walczyć, ne bellare per» 
sereraret; cum aliquo; adreisuf 
aliquem, alicui, per aliquem, In¬ 
ter se; bellum bellare; animo bel¬ 
lare cum aliąuo, być nieprzyjaciel¬ 
skiego usposobienia. 

Belloe&sbi oram, ». lud w Gallii 
lugduńskićj. 

Belldna, ae, i. bogini wojny. 
BeUówaoi, oram, m. lud w Gallii 

belgijskiej. 
Bellua- bellui-, patrz belua 
Bellum, i, «. wojna, ncque par 

nequc b.; b. Helretiornm (z Hel¬ 
wetami); hoc bello- bello l belli 
(w wojnie); rei domi rei belli, 
belli domique, domi belliąue, do- 
mo belliąue, domi belloąue, bel¬ 
lum commorere, wzniecać; parara, 
comparare, adornare, przygotować 
się do wojny; administraTe, gere- 
re, agere, prowadzić; ducere, prze¬ 
ciągać, przewlekać; inferre, wydać, 
wypowiedzićć; bello perseąui ali- 
quem, ścigać zbrojnie; bellum da- 
lere, componere, przytłumić, ukoń¬ 
czyć; administrare, zarządzać; bel¬ 
lum bellare, prowadzić;—przenoś, 
kłótnia, spór, zwada, bellum indi- 
cere philosophis; cum improbis 
aefemum bellum suscipere; 2) za¬ 
miast proelium, bitwa, potyczka, 
copias ad bellum educere; bellum 
apud Cibalam instraens. 

Bellua, a, um, zgrabny, udatny, 
ładny, dogodny, przyjemny, homo: 
epistoła; subsidium senectuti bel- 

7* 
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lissimum; dobry, fama; zdrów, fac 
bellus rerertare. 

Balua, i bellua, ae, i. zwierz, po¬ 
twór, b. Lemae; o ludziach: im- 
manis teina (Werres); non sum fera 
b«lua; inutilis, impura b. także: 
aYaritia, b. fera. Stąd o) belulnus, 
a, um, zwierzęcy, bydlęcy; b) be- 
laósuB, a, nm, pełen dzikich zwie¬ 
rząt, potworów. 

Bilus, i, m. 1) założyciel państwa 
Babilońskiego; 2) król Egiptu. Stąd 
a) Belidea, ae, m. Belida (syn al¬ 
bo wnuk Belusa). ó) Belis, Idls, i. 
zwykle w licz. mn. Belidy, wnu¬ 
czki Belusa, córki Danausa. 3) bó¬ 
stwo indyjskie. 4) rzeka w Fcnicyi. 

Ben&cus, i, m. jezioro Garda. 
Bene.przyst. st. wyż. melius, najw. 
oplime, dobrze we względzie fizy¬ 
cznym, umysłowym i moralnym, 
a zatem: a) dobrze, przyjemnie, 
dogodnie, stosownie, obficie, do¬ 
statecznie; i t. p.; dobrze, rzetel- 
telnie, poczciwie i t. p., także: ze 
względu na skutek, szczęśliwie, 
pugnare, agere, yertere i t. p.; be- 
ue dicere, dobrze, dokładnie mó¬ 
wić; bene dicere alicui, o kim do- 
bTze mówić; bene facere, dobrze 
robie, dobry skutek wywierać (o le¬ 
karstwach); b. facta, dobre, szla¬ 
chetne czyny, zasługi; bene facere 
alicui, komuś dobrodziejstwo albo 
grzeczność wyświadczyć; sibi fa¬ 
cere b., zrobić sobie przyjemność, 
co dobrego; działać na swoją ko¬ 
rzyść; bene est alicui, dobrze się 
powodzi, dobrze mu z tern; bene 
est, bene habet, dobrze jest, do¬ 
brze idzie, jestem zadowolony; be¬ 
ne rendere, drogo przedawać; b. 
emere, tanio kupować; z przy w. 
lub przysł. drugim: dosyć, bardzo, 
znacznie, b. magnus, robustus; b. 
longe, b. manę. 

Benedioo, diii, dictum 3. patrz bene 

Benigne 

Benefacio. feci, factum 3. patra 
bene. 

BeneSoentia, ae, i. dobroczynność. 
Beneficlarius, a, um, do dobro¬ 
dziejstwa należący, res; stąd be- 
neficiarii, orum, m. żołnierze uwol¬ 
nieni od ciężkiej pracy (sypania 
szańców, kopania rowów, nęszenia 
wody), z łaski wodza uprzywilejo¬ 
wani. 

Beneficium, ii, n. «) dobrodziej¬ 
stwo, przysługa; benelicio, za po¬ 
średnictwem, wstawieniem się, 
przyłożeniem się, z laski, przy po¬ 
mocy czyjćj albo czego, nostricon- 
sulatus beneficio; quem Caesar, mco 
benelicio, in Norocomenses retn- 
lit. b) zaszczyt, wynagrodzenie, 
wywyższenie, cooptatio collegio- 
ram ad populi beneficium trans- 
ferebatur; c) beneficium liberorum, 
przywilej uwalniający od pewnych 
zobowiązań urzędowych, mianowi¬ 
cie od opieki takich, którzy mieli 
kilkoro dzieci; d) także; osoby do 
wynagrodzenia lub wywyższenia 
przeznaczone; zwykle w tóm zna¬ 
czeniu używa się licz. mu., in be- 
neficiis ad aerarium relatus es. 

Beueficus, a, um, dobroczynny, 
usłużny, stop. wyż. beneficentior, 
najwyż. beueficentissimus. 

Benewentum, i, nt. miasto Hirpi- 
nów wSamniuitt; stąd Benerenta- 
nus, a, nm, Benewentański. 

Benewóle, priysi. życzliwie, łaska¬ 
wie, dobrotliwie. 

Benevolentia, ae, i. życzliwość, 
sprzyjanie, dobroć, przychylność, 
miłość; także; dowód życzliwości, 
talem b. lacrimans accepit. 

Benevólus,a, um,życzliwy, łaskawy 
st. wyż. benerolentiór, najw. bene* 
TOlęntissimus, erga aliquem, alicui 

Ben.gne, prtytt. 1) pod względem, 
chęci; dobrotliwie, łaskawie, ehę- 
tnie, przyjaźnie, życzliwie; beni- 
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gne albo b. dicis, jesteś bardzo 
łaskaw, bardzo dziękuję, obowią¬ 
zany, wdzięczny jestem (nawet kie¬ 
dy się czego me przyjmuje, kiedy 
się odmawib) b. dicis, bardzo dzię¬ 
kuje, nie £hcę, Hor. ep. 1, 15, 
62; 2) pod względem czynu: do¬ 
broczynnie, szczodrobliwie, hojnie, 
obficie. 

Benlgnitaa, fttu, i. życzliwość, do¬ 
broć, dobrotliwość, łaskawość, u- 
przejmość; dobroczynność, dobro¬ 
dziejstwo, przysługa. 

BenlgL.ua, a, urn, 11 uprzejmy, życz¬ 
liwy, łaskawy, przyjazny, oratio 
bonigna; bcuigno vultu aliquem 
escipere; 2) szćzodrotliwy, usłu¬ 
żny, dobroczynny, z przyp. 2 b. 
rini somuique, szczodrze używają¬ 
cy; — przenoś, żyzny, bujny, pło¬ 
dny, ager, terra; vena ingenii. 

Beo, 1. uszczęśliwiać, obdarzać, 
aliquum slicjua re. 

Bereoynttus, a, um, tyczący się 
góry Berecyntus wu 1’rygii, po¬ 
święconej Cybeli, stąd frygijski; 
inater, albo samo Berecyntia, Cy- 
belc; stąd Bcrecyntius, a, um, 
należący do Cybeli, jej czci i u- 
roczystości, heros (Midas); tibia. 

Berenlce, es, i. 1) córka Ptole¬ 
meusza Filadelfa, żona Ptoiomcu- 
szaEwergeta; 2) imię kilku miast 
»p. Cyrenaiki; stąd Bcreuicis, idis, 

okolica Cyrenaiki. 
Bergórmum i, n. miasto w Galiii 
cyzalpińskiej. 

Beroea, ae, i. miasto w Macedo¬ 
nii; stąd a) Beroeaeus., i, »». Bo- 
rocjezyk; b) Bero enses, luin, m 
Berocńczycy. 

Ber&nes, um, m. lud w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj. 

Berytua, i, i. miasto na pobrzeżu 
fenickićm. 

Bee, bessis, m. dwie trzodę części 

całości, więc względem assa 8 un- 
cyi; foenus ex triente Idibus Quin- 
ctilibus factum erat bessious, pro¬ 
cent z '/3 postąpił na % to jest, 
podług uaszćj rachuby od 4 do 8. 

Beasl, orum, m. lud wTracyi; stąd 
Bessicus, a, um, Bessycki. 

Beatia, ae, i. zwierz, szczególniej 
fera b. albo samo bestia, dziki 
zwierz; stąd ad bestias mittere 
condemuare (skazać na w alkę z dzi 
kiemi zwierzętami). 2) Bestia, ae 
i. przezwisko familii rzymskiej. 
Besti&rius, a, um, tyczący się 
zwierząt, ludus, igrzysko, walka 
człowieka ze zwierzętami dzikicmi. 
rztczow. bestiarius, ii, tu. człowiek 
walczący ze Zwierzętami. 

Bestlóla, aę, zwierzątko. 
Beta, ae, i. ćwikła, burak. 
Betula, ae, f. brzoza. 
Beaira, ae, i. miasto wAzyinstóp 
góry Paropamizus. 

Bias, antis, m. jeden z siedmiu 
mędrców' z Pryeny w Jonii. 

Bibaoulus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Bibliopóla, ae, m. księgarz. 
Bibliotheca, ac, i. księgozbiór, bi¬ 

blioteka. 
Biblus, i, i. roślina egipska, na 

której liściach zasuszonych pisano. 
Bibó,bibi, 3. pić, b. e gemma, albo b 

gemma, b auro (z kielichów drogie- 
mi kamieniami, zlotem ozdobnych), 
b. oram; aut bibę aut abi, albo pij 
albo idź precz; bibere morę Grae- 
co, od małych kieliszków do wiel¬ 
kich puharów przejść, poet. b 
tluwen, mieszkać nad rzeką. — 
przenoś, nasiąkać, wysysać, ciągnąć 
w siebie, sat prała biberunt; hor- 
tus *quas bibit; lanae colorcmbi- 
buut; basta b. cruorem; b. amo- 
rcm; b. auribiis (słuchać chętnie) 

Bibraete, is, n. główne miasto 
Eduów 
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Bibrar, actis, i. miasto Remów 
w Galii) belgijskiej. 

Bibróci, oram, m. Ind w Biy- 
tannii. 

Bibulus, a, urn, pragnący napoju, 
chciwie pijący, Falerni Uquidi;— 
przenoś, wciągający wilgoć, ńubes, 
lapis, lana, arena; charta (bibuła) 
papier przebijający; aures (chciwe 
słuchania). 2) Bibulus, i, m. rzym¬ 
skie przezwisko. 

Biceps, cipitig, dwugłowy; dwu¬ 
wierzchołkowy, Parnassus; na dwa 
stronnictwa podzielony, ciritas. 

Bicólor, óris, dwubarwny. 
Bicorniger, era, erum, dwurogi, 

przezwisko Bachusa. 
Bioornis, e, dwurogi, caper. Fau¬ 
ni; luna; furca: flurius (na dwa 
ramiona dzieląca się, dwa ujścia 
mająca). 

Bicorpor, ória, dwucielisty 
Bidens, tis, dwuzęby; rzeczotc. rodź. 
m. narzędzie do rozbijania ziemi, 
motyka; rodź. i. zwierzę ofiarne 
o dwóch zębach, szczególnićj owca; 
w ogóle; owca. 

Bidensis, patrz Bidis. 
Bidental, &lis, n. piorunowisko, 
miejsce rażone piorunem, na któ- 
rem zwierzę (bidens) dla przebła¬ 
gania bogów na ofiarę zabijano. 

Bidis, is, i. miasto w Sycylii, stąd 
a) Bidensis, e, bideński. b) Bidini, 
oram, m. Bidyńczycy. 

Biduum, i, n. przeciąg dwóch dDi; 
hiduo post, po dwóch dniach, we 
dwa dni potem. 

Biduus, a, um, dwudniowy. 
Biennium, ii, n. przeciąg dwóch 

lat, biennio, przez dwa lata. 
Bilarlam, jmysł. na dwoje, na dwie 
strony. 

Biiidus, a. um, na dwie części roz¬ 
łupany, podzielony. 

Biforis, e, o drzwiach otwierają¬ 
cych się na dwoje, b. ralrae; 

2) o flecie; mającym dwa otwory, 
do wydania wyższych i niższych 
tonów, biforem da tibia cautum. 

BiformStus, a um, i biformis, e, 
dwukształtny. [Janus. 

Bifrons, tis dwa czoła znający, 
Bifureua, a, um, rosochaty, roz¬ 
dwojony. 

Biga, ae, i. .zwykle w licz. mn.bi- 
gae, arum 1) uprząż parokonna; 
2) wóz mający parę zwierząt za¬ 
przężonych; stąd bigatus, a, um, 
(ntimus) pieniądz mający na stęplu 
wóz parokonny. 

Bigerra, ae, i. miasto Oretanów 
w Hiszpanii tarrakoneńskićj. 

Bigerriónes, um, m. lud Oallii 
akwitauskićj. 

Bijugia, e, w parze zaprzężony, 
lynces; equi; podwójny, fasces 
(pęki dwóch konsulów). 

Bijugus, a, um, w parze zaprzę¬ 
żony, equi, albo samo bijugi; cer- 
tarnen bijugum, walka z wozów 
parokonnych. 

Bilbilis, is, i miasto i rzeka w Hi¬ 
szpanii tarrakoneńskićj 

Bilibra, ae, ż. dwa funty. 
Bilibna, e, dwufuutowy, dwa funty 

ważący. 
Bilinguis, e, dwujęzyczny, dwoma 
językami mówiący; nieszczery, o- 
bludny. 

Bllis, is, i. żółć;—przenoś, gniew, 
niechęć, bilem morere, rozgniewać; 
2) atra albo nigra, melancholia, bi- 
lis suffusa, albo suffusio bilis lu- 
ridae, żółtaczka. 

Błlix, iols, dwudrótowy, lorica. 
Biluatris, e, dziesięcioletni. 
Błmaris, e, przy dwóch morzach 

leżący, Corinthus. 
Bimaritus. i, m. mający dwie żony 
Bimóter, tris, m. dwie matki ma¬ 
jący, przeiwisko Bachusa. 

Bimembris, e, podwójne członki 
mający, jak Ceutanrowie 
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Bimestris, e, dwumiesięczny, 
Bimus, a, urn, dwuletni; 2) do 
dwóch lat ściągający się, senten- 
tia, wyrok przedłużający rządypro- 
wlncyi na dwa lata. 

Bini, ae, a, po dwóch, pC dwie, 
po dwa, yenationes binae per quiu- 
que dies; z rzeczownikami, które 
tylko w licz. m. są używane, albo 
w licz. mn. mają odmienne zna¬ 
czenie: castra, literae, copiae; tak¬ 
że przy liczbach: bina milia, si 
bis bina quot essent didicisset; o o- 
sobach i rzeczach, które się liczą 
razem, w parze: annui bini roges, 
consules (po dwóch na jeden rok); 
bini bores (para wołów). 

Binominis, e, dwuimienny. 
Błoni Bio, onis, m. uczeń Teo- 

frasta znany jako satyryk, około r. 
300 pTzed Chr., stąd Bioneus, a, 
um, uszczypliwy, dowcipny 

Bipalmis, e, dwupiędziowy. 

Bipartto, 4. dzielić na dwie części 
bipartitns, podzielony na dwie czę¬ 
ści, z dwóch części składający się; 
stąd bipartito, przysl. w dwóch 
częściach, podwójnie, z dwóch stron. 

Bipatens, tis, z dwóch stron otwarty. 
BipSdalis, e, dwnstopowy. 
Bipennifer, ćrft, erum, noszący 

obosieczną siekierę. 
Bipennis, e, obosieczny, rzeczow. 
bipennis (securis), is, i. oręż obo¬ 
sieczny. 

Bipes, pidis, dwunogi, o dwóch 
nogach; rzeczow. w Ucz, mn. bi- 
pedes, zwierzęta dwunożne. 

Birtnals, e, dwu wiosłowy, o dwóch 
wiosłach, jako rzeczow.-. parra bi- 
remis; b) dwa rzędy wioseł mają¬ 
cy, dwa rzędy ław dla robiących 
wiosłami. 

Bia. przysl. dwa razy, b. consul 
factus, który dwa razy był kon¬ 
sulem; przysłowie: bis ad eundem 

(lapidem offendere), dwa razy je¬ 
den błąd popełnić. 

BIsaltae, irum, mu Lud w Mace¬ 
donii nad rzeką Strymon; stąd Bi- 
saltica, albo BisaUj; j ««t *, kraj 

Lizaków, 
Biealtia, idis, i. córka Bizaltes* 

(Teofana). [pontydą. 
Bisante, Ss, i. miasto nad Pro- 
Blstónes, um, m. Bistonowie, lud 
Tracki; stąd a) Bistonis, idis, *. 
do Bistonii należąca, rzeczow. ro¬ 
dem z Tracyi. b) Bistonius, a, nm, 
bistoński, tracki. 

Bisuicus, a, um, na dwoje rozłu¬ 
pany, rozdzielony, ungula.. 

Bithyni, oram, m. Bityńczyko- 
wie, mieszkańcy krainy zwanćj 
Bithynia, ae, i w Azyl Mniej- 
szćj. b) Bithynicus, a, um, bi- 
tyński, rzeczow. Bithynicas, jako 
przydomek Pompejusza; c) Bithy- 
nis, idis, i. kobieta z Bitynii. d) 
Bithynus, a, nm, należący do Bi¬ 
tynii 

Bito, albo Biton, onis, m. brat 
Kleobisa, syn argiwskiej kapłanki 
Cydyppy. 

Bitumen, mis, n. Mej ziemny, 
smolny, stąd bitnmineus, a, um, 
dotyczący się kleju smolnego Tirea 
b. = bitumen. 

Bituriges, um, n. Biturygowie, lud 
w Gallii akwitanskiej, także; w licz. 
pojed. Bituryr, Bituryg. 

Bivtum, ii, n. droga rozstajna; od 
bmus, a, um, rozstajny, o dwóch 
drogach; także: Birius, ii, m. imię 
rzymskie. 

Blandae, arom, i. miasto w La¬ 
tanii. 

Blande, przysl. pochlebnie, łago¬ 
dnie, przyjemnie, grzecznie. 

Blandiloęuens. tis, łagodnie, po¬ 
chlebnie mówiący stąd blandilo- 
ąuentia, ae, i. mowa łagodna, 
przymi lanie się w mówieniu 
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BUndtmentmn, i, n. przymilanie 
się, pochlebianie, ponęta, ujmo¬ 
wanie, najczęściej w licz. mn. multa 
blaudiuieuta plebi data. 

Blaadior, 4. pochlebiać, przymilać 
się, , *nnbus: votis suis; 
coeptis; rolnptas blanditur suavi- 
ter sensibus nostris (wabi, przy¬ 
nęca). 

Blauditia, ae, r. pochlebstwo, pie¬ 
szczota, przymilanie się, najczę¬ 
ściej w licz. mn. adhibere blan- 
ditias; dicere blanditias alicni; 
ponęta, b. volaptatumllectionispoe- 
tarnm. 

Blandus, a, urn, przyjemny, po¬ 
chlebny, przymilaniem się nakła¬ 
niający do czego, blandnm ducc- 
re quercus; powabny, przyjemny, 
lodzący, ponętny, vox, oratio, ver- 
ba, consuctudo, voluptas, illece- 
brae voluptatis. 

Blatero, 1. paplać, bredzić, z 4 
przyp. stulta, rerba vitiosa; stąd 
blatero, onis, m. papla. 

Blatta, ae, rodiąj żeński mól; 
stąd blattarios, a, nm, tyczący się 
mólńw; b. balnea, ciemne łaźnie. 

Blatta, ae, i. purpura, szkarłat; stąd 
blattinus albo blatteus,a, urn, szkar¬ 
łatny, purpurowy. 

Blaudemiua, a, urn, pochodzący 
z Blandus wo Frygii. 

Boarius, a, urn, do wołów odno¬ 
szący się, forum b., rynek wolowy. 

Booohus, i, m. król Maurytanii; 
2) roślina od jego imienia nazwana. 

Boebe, es, i. miasteczko i jezioro 
w Tossalii; stąd aj Boebeis Idis, 
i. jezioro Boebe; l) Boebóius, a, 
um, bebejski, tessalski. 

Boeotarchs*, ae, m. najwyższy 
urzędnik w Beocyi. 

BoeóU, orum (w skróć, um), et. Beo- 
towie, mieszkańcy Beocyi, krainy 
w Grecyi środkowej. Stąd aj Boeo- 
tiuif, a, um, beotycki i Boeotii 

orum,«*. Beotowie; b) Boeotus, a, 
um, beotycki. 

Boóthus, i, m. filozof stoicki. 2) 
sławny rzeźbiarz. 

Bójl, oram, m. lud mieszkający 
tu i owdzie w Gallii, Italii, Ger¬ 
manii i Ncryku; stąd a) Boja, ae, 
i. kraina Bojów, b) Bochemum, 
albo Boichemum, i, n. kraj Bojów. 

Bolas, arum i. miasto Ekwów 
w Lacynm; stad Bolanus, a, um, 
bolański, i Bolani, orum, Bola- 
nowie. 

Bombyx, yois.ż. jedwabnik, owad 
robiący jedwab’ 

Bomiloar, aris, m. wódz kartagin- 
ski; 2) przyjaciel Jugurty. 

BonaDea, bogini czczona od sa¬ 
mych Bzymianek w domu zony 
kapłana zwanego Pontifex Ma- 
ximus. 

Bonitaa, atia, i. dobry przymiot, 
dobroć, agrorum, aqu*e, vocis; pod 
względem duchowym i moralnym: 
wyborność władz umysłowych, do¬ 
broć, dobroć serca, poczciwość, 
rzetelność, prawość, miłość rodzi¬ 
cielska, naturae, ingenii, causae. 
verborum. 

Bononia, ae, z. miasto w Gallii 
cyzalpińskiój, Bologua; stąd Bo- 
noniensis, e, bonoński z Bononii, 
albo przy Bononii; 2) miasto w Gal¬ 
lii belgijskićj, dziś Boulogne. 

Bonum, i, n. dobro; aj w Licz. mn. 
bona, orum, n. dobra, majątek, b. 
publicarc, venderc, restituere; pos- 
siderc; csseinbonis,być w posia¬ 
daniu majątku; b) bonum, pożytek, 
korzyść; iu bonum aliquid vcrtere; 
b. publicuu; b. omnium, dobro 
powszechne, dobro kraju; legesex 
bono et aeąuo, patrz aequus; quis 
ul lam ullius boni spem in eo ha- 
beret (któżby się od niego czego 
dobrego spodziewał); quid mihi 
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sit boni (cóżby mi to pomogło); 
cni bono (w jakim colo, na co); 
e) ■ w dachowym i moralnym wzglę¬ 
dzie: dobro, dar, talent, cnota, bo¬ 
na naturae, animi; multa alia ab 
natnra habnit bona; natnrali quo- 
dam bono; nihil quidquam melina 
a diis homini datnm (żadne wię¬ 
ksze dobro, nic lepszego); summum 
bonnm; bonnm mentis est Yirtus; 
bona ant mała (zalety albo błędy); 
acer bonorum et vitłorum snornm 
jndei. 

Bonois, a, urn, stop. wyż. meliOT, 
najwyż. optimus, I) dobry, mia¬ 
nowicie: 1) w fizycznym i dacho¬ 
wym względzie: tfujai, calamas, 
portns; yox; carmina, scripta; ar- 
tes (przymioty), indoles, memoria; 
aj pod względem rodn, pochodze¬ 
nia: znakomity, szlachetny, b. ge- 
nerc natus; civem Atticam bonam, 
bonis prognatam; bj pod względem 
powierzchowności: piękny, ładny, 
przystojny, bona forma mnlier; 
cemx; cj co do usposobienia i dzia¬ 
łania: dobry, zdatny, zręczny, 
dzielny, b. gubernator, poeta, ar- 
tifices; szczególniej w działaniach 
wojennych: boni malique; boni 
atqae ignań; Tir pace belloqne 
bonus; bello meliores, optimi; dj 
co do liczby: dostateczny, znaczny, 
bona pars sermonis; b. pars homi- 
nom; sit bona librorum copia; 2) 
we wzgiędzie moralnym: dobry, 
prawy, rzetelny, poczciwy, szano¬ 
wny, cnotliwy, b. animo facere, 
esse in aliqnem; b. consilio; b fi 
des, amicitia, conscientia, opera, 
cansa; o osobach: paterfamilias, 
amicus, socias; femina; często: rir 
b. albo samo bonns, w przemówie¬ 
niu przyjacielskićm do kogo: przy¬ 
jaciela, mój kochany, o bonę; bo¬ 
nę; boni; czasem ironicznie: bonę 
custos defensorqae prorinciae; bo¬ 

nę aceusator; także: Bonus, jako frzydomek Focyona, poczdwy. aj 
•od względem politycznym: do¬ 

brze myślący, patryota, prawy, 
wierny, cińs, vir, optimarum par- 
tinm esse; bj łaskawy, przychyl¬ 
ny, życzliwy, des bonus reniam; 
yos Mamę este boni; sis bonus o 
felixque tuls; eo velim uti pos- 
sem bono in me; stąd Bona Dea 
(patrz wyźćj) i przydomek Jowi¬ 
sza: J. Optimus, Maximus (pisze 
się zwykle J. O. M. II) pod 
względem stanu zdrowia, położe¬ 
nia, okoliczności: dobry, wyborny, 
czerstwy, zdrowy, silny, color; 
sangais, aetas (młodość), Yaletudo, 
oyIs; mens; bono animo esse, albo 
bonum animum habere być do- 
brćj myśli; także; dobry, wybor¬ 
ny, pożądany, tempestas; omnibus 
optimis rebas usas (stan gospodar¬ 
stwa pod każdym względem po¬ 
myślny); b. res, przysmaczki, ła¬ 
kocie; 2) dobry, przyjemny, przy¬ 
jazny, szczęśliwy, dies, ezitns; fa¬ 
ta; fortuna; fama, spes; (porów, 
gratia i venia); bonae res; pomyśl¬ 
ne położenie, szczęście; in bonam 
partem accipere; przyjazny, z do¬ 
brą wróżbą, ares, auspicium, bo¬ 
na Yerba; quod bonum, faustum, 
felix, fortunatumque sit (sposób 
mówienia przy rozpoczęciu jakiej 
ważnćj rzeczy używany); bonom 
factnni, formula używana w edy- 
ktach; 3) ad aliquid, i alicui rei, 
dobry, stosowny, przydatny, od¬ 
powiedni; bonum est, melius est, 
to jest dobre, przydatne, pożyte¬ 
czne, lepsze i t. p., także z tryb. 
bezok. optimom esse ratas (uwa¬ 
żając to za najlepsze i najstoso¬ 
wniejsze. 

Bóo, 1. krzyczćć, ryczćć, brzmićc. 
Boótea, ae albo is, stróż nie¬ 

dźwiedzia poganiacz; gwiazdozbiór 
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Bora, ae, m. góra w Macedonii. 
Boraaa, ae, m. wiatr północny; 
rento B. (przy wietrze pól.-); stąd 
północ; boreos. a, um» północny. 

Borni, 6rum, m. zamek na pół¬ 
wyspie Trackim. 

Boryathenea, is, m. rzeka w Sar- 
macyi, Dniepr; stąd a) Borysthe- 
nidae, arum, m. mieszkańcy nad 
Dnieprem; b)Borysthenius, a, um, 
dotyczący się tej rzeki. 

Boa, ovis, m. i i. bydlę, wół, kro¬ 
wa; bori clitellas imponere, wil¬ 
kiem orać, prtysłotcic, poręczyć 
komu to, do czego niezdatny; 2) 
ryba morska, gatunek płaszczki. 

Bospdrua, i, m. Thracius, ciaśnina 
Konstantynopolitańska; Cimmerius, 
ciaśnina Jeuikale: samo Bosporus, 
kraina rozciągająca się od ciaśni- 
ny Cymmeryjskićj aż do Kolchidy; 
miasto Bosporus. Stąd a) Bospo- 
ranns, a, nm, bosporański i Bo- 
sporanus, i, m. Bosporańczyk, zwy¬ 
kle w licz. mn. mieszkańcy krai¬ 
ny Bosporu. b) Bosporius, a, um, 
i Bosporicus, a, um, bosporyjski. 

Boyltnum, i, n. główne miasto Fen- 
tTów w Samnium. 

BowLUae, arum, i. miasto w Ła- 
cyum; stąd Borillanus, a, nm, bo- 
willański, także: pugna Borilla 
(o zamordowaniu Klodyusza przez 
ludzi Milona). 2) miejsce w krai¬ 
nie Arpinum, stąd Borillanus, bo- 
willański. 

BovlUui, a, um, wołowy, grez. 
Braoa, ae, (bracca), zwykle w licz. 
mn. bracae, arum, i. spodnie dłu¬ 
gie i szerokie; stąd bracatus, a, 
nm, w spodnie bracae zwane ubra¬ 
ny; a ponieważ je pierwiastkowo 
Persowie, Gallowie i inni cudzo¬ 
ziemcy nosili, znaczy więc braca¬ 
tus cudzoziemski; Galiia br. = 
Tnmsalpina, Narbonensis; cogna- 
tio braccata, szyderczo: potaewień- 
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stwo z Gallami, jako i oarbarzyn- 
cami. 

BraoUum, ii, n. ręka dolna, od dło¬ 
ni aż do stawu łokciowego {dal¬ 
sza część nazywała się laoertus); 
w ogóle; ramię, supra dextrum 
braehium; prtmiowia: brachia sua 
praebere alicui rei (pomagać, stać 
się uczestnikiem czego); leri bra- 
chio agere (chodzić koło czego 
niedbale); molti brachio objoigare 
(łagodnie strofować); dirigere bra¬ 
chia contra torrentem (opierać się 
mocniejszemu);—przenoś, o wszyst- 
kićm, co ma podobieństwo do ra¬ 
mion: o kleszczach raka i nie¬ 
dźwiadka, brachium cancris omni¬ 
bus majus; brachia contrahit scor- 
pius; o drzewach: in brachia ra- 
morum spargi; o rzekach: b. flu- 
minis: o oblężeniach: brachiadu- 
cere: o poprzecznśm drzewie na 
maszcie: intendi brachia relis; o 
odnogach rzek fluminis; o łańcu¬ 
chach gór: brachia emittit. Stąd 
a) brachialis, e, ściągający się do 
ramion: b) brachiatus, a, um, ma¬ 
jący ramiona lub gałęzie, c) bra- 
chiolum, i, n, ramionko, rączka. 

Braotea, ae, f. cokolwiek jest cien¬ 
kiego, blaszkowatego, blaszka, li¬ 
stek, płatek, szczególniśj złota; tak¬ 
że zdrob. bracteola, ae, i. auri. 
Stąd bracteatus, a, um, powleczo¬ 
ny blaszką; — przenoś, bracteatus 
leo (żółty jak złoto): felicitas (po¬ 
zornie jaśniejące); dictum (złote, 
wyborne zdanie). 

Branohidae, arum, n. Branchido- 
wie, potomkowie Branchusa, ka¬ 
płani Apollina w Dydymie. 

Branno-rices, patrz Aulerci. 
Brassica, ae, i. kapusta. 
Bratuspontlum, ii, n. miasto w Gal- 
iii belgijskiśj. 

Breuni, orum, «. mieszkańcy Alp 
w Becyi. 
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Breirlftrlum, ii, n. skrócenie, krót¬ 
ki wykaz, historiae Komanae; ra- 
tionam, imperii. 

Breriloąuene, tis, krótkomówny; 
ztąd kreviloquenlia, ae, i. krót¬ 
kość w mowie. 

Brevis, e, krótki, pod względem 
wysokości, mały,niski,judez, for¬ 
ma, hasta, Tirgnlta; co do głębo¬ 
kości: płytki, miałki,breria rada, 
albo samo breria, miałczyzna, mie¬ 
lizna; co do odległości i szeroko¬ 
ści: mały, krótki, wązki, via, iter, 
cursns; aqna; w odniesieniu do 
czasu: krótki, noctes, spatium; bre- 
Ti teinpore, albospatio, albo samo 
breyi, w krótkim czasie, wkrótce; 
ad breve, na krótki czas; ztąd o 
rzeczach krótkiej trwałości: krótki, 
trajectus, occasio, labor, imperium, 
rosa (nietrwała, znikoma), domi- 
nus (krótko żyjący); także o zgło¬ 
skach i wyrażeniu: krótki, syllaba, 
narratio; brevi albo breribus ver- 
bis, w krótkości, w niewielu sło¬ 
wach; brcTefaciam, dicam, skró¬ 
cę, w krótkości powiem; in breye 
cogere, skrócić; breyis esse labo- 
ro, obscurus fio; w ogólności: ma¬ 
ły, szczupły, mus, census; skro¬ 
mny, coena, mensa. 

Brewitas, atis, i. krótkość, spatii; 
br. nostra, nasz mały wzrost; o cza¬ 
sie: b. diei, temporis; o krótkości 
zgłosek i wyrażenia: syllabarum, 
pedum; br. respondendi, w odpo¬ 
wiedzi; breńtatis causa. 

Brewiter, przysi. krótko, breyius, 
breyissime, describere; parvo bre- 
Tius, w ciaśniejszej przestrzeni;— 
equum breyius compellere gyro; 
o zgłoskach i rozwinięciu myśli: 
krótko, w kilku słowach, dicere, 
exponere, describere, declarare. 

Briareua, ót, m. olbrzym sturęki; 
stąd Briareius, a, um, tyczący się 
Eryareja 

Briniatea, um, m. lud wLiguryi, 
Brisets, idoa, i. córka Bryzesa, 
Hippodamia. 

Britannl, orum, m. Brytannowie, 
takie: w licz. poj. Britannus, i, 
Brytańczyk, od Britannia, ae, i. 
Brytannia (Anglia i Szkocya). Stąd 
Britannicus, Jt, um, brytański i Bri- 
tanuicus, i, m. przezwisko syna 
cesarza Elaudyusza. 

Brito, ónte, m. Brytańczyk. 
Britómartia, is, f. bóstwo Kreteń- 

czyków, nimfa Dyany; 2) Oyana, 
kreteńska. 

Brirellua.i, n. miasto w Gallli 
cyzal pińskiej. 

Brixia, ae, i. miasto w Gallli cyz- 
alpińskićj; stąd Brisianus, a, um, 
hryksyański. 

Broehua, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Bromiua, ii, m. hałasujący, przy¬ 
domek Bachusa z powodu jego u- 
roczystości hałaśliwej; ztąd przyzn. 
Bromius, a, um, do Bachusa na¬ 
leżący. 

Bructeri, orum, lud Germanii nad 
rzeką Ems. 

Brama, ae, ż. (skrócone z breris- 
sima); 1) zimowe przesilenie dnia 
z nocą, najkrótszy dzień w roku; 
stąd 2) w ogólności: zima, frigi- 
da, horrida, iutractabilis; 3) cały 
rok, per quinquagenas hrumas; an¬ 
tę brumas triginta. 

Brumali*,-e, ściągający się do zi¬ 
mowego przesilenia dnia z nocą, 
signum, koziorożec; dies, dzień 
najkrótszy, w ogóle: zimowy. 

Bruadlsium, ii, n. miasto w Kala- 
bryi; stąd Brundisin.ua, a, um, 
do Brunduzyum należący; i Brun- 
disini, orum, m. mieszkańcy Brun- 
duzyum. 

Bruttii, orum, m. Brutto wie, mie¬ 
szkańcy południowo - zachodnich. 
Włoch, w licz. pojed Bruttius, ii 
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Bruttiis, w krainie Bruttów Stąd 
Bruttianus, a, um, i zwykle Brut- 
tius, a, mu, do Bruttów odnoszą¬ 
cy się. 

Brutus, a, wn, ciężki, ociężały, 
oez czucia, tellus; bez rozumu, 
głupi, tępy, szczegolnićj o zwie¬ 
rzętach; 2) Brutus, i, m. przezwi¬ 
sko Bzymian z rodu Juniuszów; 
stąd aj Brutianus, a, um, bj Bru- 
tinus należący do Brutusa. 

Bńbaoene, es, i. okolica w So- 
gdyanie. 

Bńbassus.i, i. miasto w Karyi; 
stąd Bubasis, idis, i. i Bubassu 
pochodząca. 

Bńbile, is, n. wołownia. 
Bubo, ónla, m. i i. sowa. 
Bubulcus, i, m. parobek od wołów, 

wołopas. 
Babulu*. a,um, bydła tyczący się, 
wolowy, krowi. 

Bucoa, ae, i. gęba; qnidquid iu 
buccam venit garrire, albo scri- 
bere (mówić, pisać, co ślina do 
gęby przyniesie, paplać, bajać); in- 
flare buccas, grac ua dętym in¬ 
strumencie;—przenoś. gniewać się, 
nadymać się, quin Jupiter ambas 
buccas illis inflet. 2) grający na 
flecie; gaduła. 

BuocŁn-, patrz bucin. 
Bueula, ae, i. gęba; część hełmu 
zakrywająca policzki. 

BuoephMa, ae, albo -us, i m. u- 
lubiony koń Alezandra W.; ztąd 
Bucephalon, i, n. albo Bucephalia, 
ae, albo Bucephale, es, i. miasto 
nad rzeką Hydaspes w Lidyach 
przez Aleksandra W. założone, od 
tegoż konia nazwane. 

Buoirua, a, um, rogaty. 
Buoiaa, ae, i. aj róg pasterski; bj 
totba, którą dó napadu na nie¬ 
przyjaciół, tudzież do zmiany stra¬ 
ży (wigilia) znak dawano; ztąd bu- 
cina prima, secunda, i t. d. c) 

koncha Trytona, na którój trąbił. 
Buoinator, óris, m. trębacz;—prze¬ 
noś. roznoszący jakie wieści, roz- 
gadujący, ciistimationis meae. 

Bucolicua, a, um, pasterski; bu- 
colica, ornm, n. poemata paster¬ 
skie, sielanki. 

Bueula, ae, (zdrob.), krówka i bu- 
culus, i, m. byczek. 

Budalia, ae, *. miasto wPannonii. 
BUfo, ćnis, m. ropucha. 
Bulbue, i, m. cebula, także; głów¬ 
ka u roślin cobulkowatych; 2) Bul- 
bus, i, tn. rzymskie przezwisko. 

Buleuterion, ii, n = curia. 
Bulla, ae, j£. bańka na wodzie, bą¬ 
bel. 2) dla podobieństwa: cokol¬ 
wiek wydętego, okrągłego na pa¬ 
sach, drzwiach i t. p 3) szczegól¬ 
niej tak nazywano ozdobę w kształ¬ 
cie serca, którą tryumfujący i dzie¬ 
ci aż do pclnoletności na szyi 
nosili, bulla aurea; bulla dignns, 
dziecinny 

Buliło, 4. kipieć, wrzód. 
Bulli*, idis, i. miasto w llliryi; 
ztąd BullidensesiBullieuses, ium, 
albo Bullones, um, albo Bullini, 
orum, mieszkańcy miasta Bullis. 

Bullo, 1. bąble wydawać, wrzće. 
BOmadua.i, m. rzeka,w Assyryi. 
Bumastu*, i, i. winogrona duże, 

dorodne. 
Bupalus, i, m. rzeźbiarz z Chios, 
nieprzyjaciel poety Hipponaksa. 

Burta, is, i. nasad pługowy. 
Bursawolenses, albo -nonses, ium 
m. mieszkańcy miasta Bursami* 
w Hiszpanii. 

Bursiaone, es, A miasto wjtferyi 
wyraz wątpliwy. 

Busiris, idis, m. dawny król Egiptu. 
Bustu&rtus, a, um, należący do 
stosów ku paleniu zmarłych; gla¬ 
diator, szermierz wałczący przed 
stosem zmarłego. 

Bostum, i, n. zgliszcze, stos, na 
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którym palono umarłych; 2)gTÓb; 
—przenoś, o człowieka burzącym, 
b. ligam omnium ac reUgionum; 
b. reipublicae; b. nati (o Tereu- 
sza, który pożarł swego syna.) 

Buthrotum, i, n albo -os, i, ś. 
miasto w epirockiśj krainie; stąd 
Buthrotius, a, um, butrotycki i 
Buthrotii, orum, m. Butrotowie. 

Bntrótus, i, m. rzeka w krainie 
Bruttów 

Buzentum, i, n. miasto w Lukami. 

Buzus, i, i. i Bnmm, i, n. buk¬ 
szpan, drzewo; 2) cokolwiek zro¬ 
bionego z bukszpanu, np. piszczał¬ 
ka, grzebień. 

Byblua, i, i. miasto w Fenicyi, 
Byllis, patrz Bal lis. 
Byrsa, ae, i. twierdza w Kartaginie. 
Byzantium, ii, * Bizancyum, Kon¬ 
stantynopol, Carogród, Stambuł; 
ztąd Byzantius, a, um, bizantyń¬ 
ski, i Byzantii, orum, Bizanty- 
nowie. 

C, w skróceniu 1) Cajus; 2) C, ja¬ 
ko liczba aa 100; 3) condemno, 
uznaję za winnego. 

Cabatius, i, tn. koń, szkapa; przy- 
stoicie: optat arare cabalfus (nikt 
nie jest ze swego losu zadowolo¬ 
ny); ztąd cabalUnus, a, um, koń¬ 
ski, caro. 

Cftbilldnum, i, n. miasto w Galłii 
lugduńskiój. 

Cabirs, orum, n. miasto w Poncie. 
Ca byle, es, i miasto w Trący i. 
Cachinnatlo, ónis. i. chychotanie, 

śmiecb głośny. 
Gaohinno, 1. śmiać się głośno, do 
rozpuku, cachinno, onis, m. śmie¬ 
szek, śmiejący się zbytecznie; 
szyderca. [głośny. 

Cacbinnus, i, m. śmiech zbytni, 
Caco, 1. iść na stolec, inaliquem; 
c. odorem. 

Caoumen, mis, n wierzchołek, 
szczyt, koniec ostry, montis rupium, 
arbori3, ramorum, pilorum;— prze¬ 
noś renire ad summum cacumen, 
wygórować najwyićj; dojść do naj¬ 
większej doskonałości. 

Caoumino, 1. zakończyć ostro. 
Cacus, i, m. syn Wułkana, zbójca 
we Włoszech. 

Cadftyer, órls, n. trup, ścierwo: 
wyraz obelgi. 

Cadme-, albo Cadmi- patrz Gadmus. 
Cadmus, i, m syn króla fenickie- 

go Agenora, założyciel Kadmei 
w Tcbach, który wynalazł głoski 
albo je wprowadził z Fenicyi. 
Stąd a) Cadmeis, idis, £. rodem 
z Kadmer (córka Kadmusa); b) Cad- 
mejus, a, um, kadmejski; c) Cad- 
meus, kadmejski, tebański; także: 
kartagiński; rzeczow. Gadmea, albo 
Cadmia, ae, i. zamek w Tebach. 

Cado, ceoidi, casum, 3 upadać, 
spadać, yelut si prolapsus ceci- 
disset; ex equo; de manibus ci- 
Tium delapsa arma ceciderunt; 
pila lerius casura; cadentia ful- 
mina; lapsa cadunt folia; Tela 
cadunt (zwijają się, spuszczają 
się); o grze, wypadkach losowych: 
wypadać, illud quod cecidit for¬ 
te; fors ut cuique ceciderit; o gwia¬ 
zdach: zachodzić, opadać, tlistis 
Orion cadit; stąd cadente die, ku 
schyłkowi dnia; o rannych upa¬ 
dłych w walce: upadać, poledz, 
in acie, in proeho, cadere ab aliquo: 
o bydlętach ofiarnych: być zabi¬ 
tym, multa-hostia; hoedus; o mia- 
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Stach: zaginąć, upaść, być zburzo¬ 
nym, Troja; civitas; o wiatrach: 
ucichnąć, uspokajać się, uśmierzać 
się, ustawać, renti vis cecidit; o 
sztukach teatralnych: upadać, nie- 
podobać się, securus cadat, an recto 
stet fabuła tato; o sprawach są¬ 
dowych: przegrać, c. oauaij. for¬ 
mula; in judicio; o interesach 
handlowych: upadać, stracić kre¬ 
dyt, nostrum uter<jue cecidit; w o- 
góle: zmniejszać się, pretia miii- 
tiae casura; tracić odwagę, upa¬ 
dać na duchu, auimis cadere;anir 
mi cadunt; wychodzić ze zwycza¬ 
ju, z używania, rocabnia; 2) upa¬ 
dać na co, in pectus cadit pronus; 
alicui ad pedes (do nćg); telum 
in humum; wpadać, in hostem 
cadunt; o źródłach, rzekach: in 
amnern, in Hircaniam; zapadać, 
sol in densam umbram; o zgło¬ 
skach, wyrazach: kończyć się, in 
syltabas longiores; numerose; si- 
militer; melius cadat oratio. — 
Przenoś, wpadać, podpadać, in 
conspectum; suh oculos; sub sen¬ 
som; in morbum; in unius po* 
testatem, in suspicionem; suh u- 
num fortunne ictum; spełznąć na 
Uiczćin, nieudać się, ad albo in 
irritum; także: res irrita cadit; 
przypadać na czas, in alienissi- 
mum tempus; o wypłacie: przy¬ 
padać, minii c. in eam diem; od¬ 
nosić się do kogo albo czego, być 
stosownym, in te cadit superhia; 
non cadit in hos mores ista sus- 
picio; in bonom virum non cadit 
mentiri (nie przystoi); bj z przyp. 
3. alicui cadere, przytrafić się, 
zdarzyć się, wypaść; także: z o- 
kreśleniem przysłówkowćm; per- 
commode hoc cadit; res praeter 
opinionem ceciderat. 

Oadnoeator, órls, m, poseł do nie¬ 
przyjaciół dla układania się o po¬ 

kój, rozejm; parlamentarz, od ca- 
duceus, i, m. albo -um, i, n. la¬ 
ska poselska. 

Caducifer, óra, erom, noszący la¬ 
skę poselską, przezwisko Merku¬ 
rego. 

Caducus, a, um, spadąjący, spa¬ 
dły, aqua, l&crimae, folia, fulmen; 
lignum c. in domini caput; także: 
belio caducf (polegli w boju); he- 
reditas, possessio (nic mający pra¬ 
wnego dziedzica). 2) usposobiony 
do spadnięcia, dojrzały, zwiędły, 
vitis, frondes, fios, stąd jurenis, 
miody rycerz, mający zginąć; — 
przenoś, znikomy, nietrwały, wą¬ 
tły, przemijający, płonny, próżny, 
corpus, ros, spes, preces, fclici- 
tas, fama. 

Caduroi, orum, m. lud w Gallii 
akwitańskiej; stąd Oadurceus, a, 
um, do Kadurków należący. 

Cadus, i, m. naczynie na wino, 
oliwę, miód, owoce, cados siccarc 
(wypróżnić), także: na popioły 
i kości umarłych, ossa łeeta ca- 
do aeno. [Kaspijskićm. 

C&dusii, orum, m- lud nad morzem 
Caeoilius, ii, m. imię rzymskiego 
rodu, którego familia najznako¬ 
mitsza była Metelli;. Caecilius i 
Cacciiianus, a, um, Cecyliąński, 
do Cecyliuszów odnoszący się. 

Caeolna, ae, m. imię rodu pocho¬ 
dzącego z Etruryi. 

Caeolt&s, atis, i. ślepota, wlaś 
i przenoś, lihidinis, mentis. 

Caeoo, 1. zaślepiać, oślepiać, sol 
caecat—przenoś, zaślepić, omamić, 
mentes; caecatus cupiditatc; b) za¬ 
ćmić, oratio caecata. 

Caeciibus, a, um, cekuhski, zCe- 
kuhu okolicy w Lacyum pocho¬ 
dzący, vinum C. albo samo Gae- 
cubum, sławne wino cekubskie. 

Oaeoulus, i, m. syn króla Latyna, za¬ 
łożyciel Prenosty 
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Caeeue, a, um, ślepy, pozbawiony minis cuoai); 4) odcinac, obcinac, 
wzroku; corpliscaecum, tył, grzbiet; rozbijać, łamać, securibus humida 
— przenoś, zaślepiony, caecus, rineta; murum; lapidem; togaro- 
amentla, animo, cupiditate- także: tunda et aptę.eaesa. 
mens caeca fati, amor, impfctus, ti- Caelamen, rój*» h. rzeźba, płasko- 
mor, aestimatio: 2) ukryty, nic- rzeźba, 
widzialny, tajemny, foTes, ,?.rma, Caelator, ória, m. rzeźbiarz, 
stili, Talium; vulnus, ictus (w ple- Caelatura, ae, i. sztuka albo ro- 
cy zadany): freta (z ukrytemi ska- bota płaskorzeźbiarska. 
l&mi); mnrmur, clamor (głuchy, Caelebs, ibie, bezźenny, nieżonaty, 
przytłumiony); niepewny, wątpli- samotny, Tita; — przenoś, piai*- 
wy, res, fala, sors; ciemny, Jponu- nus (koło którego winne latorośle 
ry, posępny, noi, domus tene- nie są obwinięte), 
brae, iteiy acerrus (zagmatwany, Caelestis, patTZ coelestis. 
gdzie części trudno odróżnić); Mars Caelib&tus, us, n. bezżeństwo, stan 
(nocne walka); undae (nieznane 
morze); latebrae (uieodgaduione); 
ezspectatio (niepewne); erentns 
(niepewny, wątpliwy); crimen (nie- 
dowiedziony, trudny do udowo- 
dnionia); igries (bez celu, bez 
skutku); oisecrationes (próżne, da¬ 
remne). 

Caedee, is, i. ścinanie, obcinanie, 
frondinm; mordowanie, zabójstwo, 
perpetrare caedem; aiguere caedis; 
szczególnićj w wojnie: wycinanie 
w pień, rzeź; zabijanie bydląt na 
ofiarę, bidentium; — przenoś, za¬ 
bici, trupy, ira rapit per mcdi&s 
caedes; krew rozlana pTzez zabi¬ 
cie, loeus recens tepida caede. 

Caedo, oaeoldi, caesum, 3. bić, 
ciąć, siec, jauuam saiis, aliquem 
wirgis, albo loris; pugnis; —prze¬ 
noś. testibus caedi (być zgnębio¬ 
nym, zwalczonym); 2) ścinać, wy¬ 
cinać, wyrzynać, arborem, lucos, 
silwam, materiam, vasa dolabris; 
caedendo aperire saltum; probo- 
scidem gladio; przystawię: ut vi- 
neta egomet. caedam mea (szko¬ 
dzić sobio samemu). 3) zabijać, 
mordować, wycinać w pień, pobić, 
porazić, hostes caesi; caesis hostiis 
deos placare; rictimas caedere; 
stąd caesus sanguis (zamiast ho- 

niezamęzny. 
Caelius, patrz Coelius. 
Caelo, lryć, wyrzynać, wyrabiać 

dłótem na kruszcach, kości, mar¬ 
murze, drzewie, aliquid auro, ar- 
gento, in auro; rasa caelata, opus 
caelatum; caelatum aurum et ar- 
gentum; 2) haftować, wyszywać, 
caelata rclamina; caelatum norem 
Musis opus (od Muz sztucznie 
wypracowane). 

Coelom, i, n. dłuto. 
Caelum, niebo, patrz coelum. 
Caementum, i, s. kamień łomny 

do murowania. 
Caena, i pochodne wyrazy, patrz 

coena. 
Caemna, ae, i. miasteczko w La¬ 
ry u m ; ztąd a) Caeninenses, iuni, 
m. Ceuineńczycy. b) Caeninus, a, 
um, ceniński. cyi. 

Caenophrfirtum, ii, *. zamek wTra- 
Caepa, ae, i. cebula. 
Caepto, onlę, *». rzymskie prze¬ 

zwisko. 
Caere, n. takie. Caeres itis, i. 

miasto w Etruryi, dawniśj Agyl- 
la zwane; stad aj Caeres,itie i *tle, 
ceretycki i Caerites albo Gaeretes, 
um, m. Cerytowio, rzymscy oby¬ 
watele bez prawa głosowania, in 
tabulas C. refem, utracić prawo 
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glosowania, "być przeniesionym do 
najniższój klassy obywateli zwa¬ 
nych acrarii; Caerite cera digni. 
b) Caeret&nua, a, nm, ceretański 
i Caeretani, orum, hi. Ceretanowie. 

Caerimon- patrz cerimon- 
C&eritea, patrz Caere. 
Caeruleatus, a, urn, błękitno far¬ 

bowany, błękitno ubrany. 
Caeruleus, i caerulua, a, nm, 
modiawy, błękitny, niebieski, cae- 
rultam marę; Thybris; c, frater 
Jovis (Neptun), c. deus, e. Nereus, 
caerulcos habet unda deos; ser- 

ens; Germanorom c. pnbes (z nie- 
ieskiemi oczyma); stąd rzeczow., 

caernla coeli, błękit niebios; tak¬ 
że: ciemno-zielony, urbor Palla- 
dis; ciemno-szarawy, fascia, ritta, 
nubes; szczególniej o tóm, co się 
odnosi do świata podziemnego, c. 
equi Flntonis. 

Caesar, aria, m. imię rzymskiej 
familii rodu Juliuszów, z które¬ 
go C. JTulius Caesar jest najsła¬ 
wniejszym. 2) tytuł cesarza rzym¬ 
skiego lub jego następcy, Stąd a) 
Caesareus, a, nm, dotyczący Ce¬ 
zara; póżniój cesarski, bj Caer e 
rianus, a, nm, Cezaryański, i Cae- 
sariani, orum, m, Cezaryanie, stron¬ 
nicy Cezara, póżniój cesarscy, ej Cae- 
sariensis, e, przezwisko wielu miejsc, 
jak Mauritania C. dj Caesarinus, a, 
urn, Cezaryński, tyczący się Cezara. 

Caeiarea, ae, i. miasto nadmor¬ 
skie w Palestynie; 2) miasto wMau- 
rytanii; 3) główne miasto w Kap- 
padocyi; 4) miasto w Fenicyi da- 
wnićj Arca zwane. 

Caesareus, -ianus, -iensis, patrz 
Caesar. 

Caeearies, ei, i. włosy, szczegól- 
nlój włosy na głowie u mężczyzn 
i kobiet. 

Oaesłna, ae, ł. miasto w Gallii z tó 
strony Padu. 

Caeaenniua, a, um, imię rzymskiój 
familii. 

Caesim, pnysl. rąbiąc; 2) c. di- 
cere, mówić urywkowo, w krótkich 
zdaniach. 

Caesius, a, um, niebieski, modry (o 
oczach); stąd modrooki (o ludziach 
i zwierzętach). 

Caeso, ónls, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. [milii. 

Caesónius, a, imię rzymskiój fa- 
Caespes, itis, m. murawa, darń: 

2) ołtarz, grób darnią okryty; 3) 
nędzna lepianka darnią pokryta. 

Caestus, us, m. szermierskie rze¬ 
mienie do obwijania ręki. 

Caet-Caeu-Caey, patrz Ce- 
Caicua, i, m. rzeka w Myzyi. 
Cajeta, ae, albo -e, es, i. miasto 
w Lacyum, miejsce grobu mamki 
Eneasza tegoż imienia; stąd Caje- 
tanus, a, um, Kajetański, do Ka¬ 
jety należący. 

Cajus, a, imię rzymskie; stąd Ca- 
janus, a, um, Kajasiski, do Kajusza 
odnoszący się. 

Calabri, orum, m. Kalabryjczycy, 
mieszkańcy krainy zwanej Calabria, 
ae, w niższój Italii; przym. Cala- 
ber, bra, brum,Kalabryjski, z Ka- 
labryi; Pierides C. utwory poety¬ 
czne Enniusza. 

Calaota, ae, i -e, es, i. miasto 
w Sycylii; ztąd Calaotlnus, a, um, 
Kalaktyński. 

Calagfiris, is, Ł miasto w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskiój; stąd Calsgu- 
ritani, orum, m. Kalagurytanie. 

Calais, is, m. syn Boreasza, brat 
Zetesa. 

Calami*, idis, m rzeźbiarz za cza¬ 
sów Fidyasza. 

C&lamieter, strl, m. i -strun, 1, * 
żelazko do kędzierzawienia włosów 
—przenoś, przesada w stylu; rtąd 
calamiśtratns, a, om, kędzierzawy, 
żelazkiem przypiekany. 
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Calamitaa, Ma, i. niedola, sko¬ 
da, nieszczęście, klęska, w odnie¬ 
sienia do pól, owoców, bydła, tern- 
pestatda c.; fructnum (nieurodzaj); 
▼ ogóle: calamitati esse (wyjść na 
nieszczęście, być zgubą); afflictus 
singulari calamitate; o wypadkach 
działań wojennych i stanie państwa: 
calamitatem inferre alicni; cam im¬ 
periom B. non dnbia jam c. natarci 

Oalamitoae, pnytł. nieszczęśliwie. 
Galamitó«u», a, urn, skodę przy¬ 

noszący, zgubny, tempestas; in- 
eendinm, bellam; 2) w znacz. bier. 
wystawiony na nieszczęście, agri 
rectigal coelo ac loco c.; w ogóle: 
bardzo nieszczęśliwy, biedny, ho- 
mines fortuna magis qnam oulpa 
c.; otiam, res. 

Oalamua, i, m. trzcina — arundo; 
2) wszystko, co się ze trzciny ro¬ 
bi: piszczałka, strzała, pióro do 
pisania. 3) łodyga, latorośl, wędka, 
Tószczka lepem namazana do łowie¬ 
nia ptaków. 

Calathus, i, m. kosz na kwiaty, 
owoce — qnasillum; naczynie do 
cieczy; ztąd calathiscas, i, m. 
koszyk. 

Oalatta, ae, ł. miasto w Kampanii; 
stąd Calatlnus, a, am, Kalatyń- 
ski; neczow. Calatinns, przydomek 
M. Attyliasza; C&latiui, oram, 
m. Kalatynowie. 

Calatia.is, 4 przyp. in, ł. miasto 
w Mezyi niźszćj. 

Calatór, firta, m. słaga. 
Calaurea, i -ia, ae, ż. wyspa aa 
odnodze Saronickićj. 

Caloineum, i, n. — cali. 
Caloar, kris, «. ostroga, cqao cal- 
caria subdcre, calcaribas subditis 
(pędem); — przenoś, podnieta, bo¬ 
dziec, c. addere, admorere alicni; c. 
adhibere. [wątpliwy). 

Cało&tae, arnm, i. faszyna (wyraz 
Caloeamantum, i, n. obawie. 

Caloeo, 1. obawać; stąd calceatus, 
as, m. obawie. 

Caloeólus, i, «*. trzewiczek; stąd 
calceolarias, ii, m. szewc damski. 

Caloeua, i, m. obawie okrywające 
całą nogę ai do łytek; calceos 
poscere, wstawać od stola (ponie¬ 
waż Bzymianie przed jedzeniem 
obawie zdejmowali); calceos mn- 
tare, zostać senatorem (senatoro¬ 
wie bowiem szczególny rodzaj o- 
bnwia nosili). 

Calobaa, antis, M. wieszcz grecki. 
Oaloltro, 1. wierzgać, kopać noga¬ 
mi; — przenoś, npierać się przy 
czćm, być sprzecznym. 

Caloo, 1. deptać, tłoczyć, trato¬ 
wać, aliqncm albo aliqnid; agrom 
ad plenum; — przenoś, gnębić, a- 
ciskać, gontem; libertas calcatar; 
stąd szydzić, arągać się, drwić, 
pogardzać, qnasi fastidieudo ali- 
qaid; fata saa; 2) chodzić, od¬ 
wiedzać, viam; całcatns Joźi la- 
cas; crnorem (brodzić we krwi). 

Caloulus, i, m. o) kamyk; b) ka¬ 
myk albę bierka w grze podo- 
bnćj do szachów (latruncnlornm, 
albo dnodecim scriptorum Indus 
zwanćj); — przenoś, o działania: 
środek, krok; sposób, at calcnlum 
redacas (abyś wstrzymał, cofnął 
kroki), si te alicajas dati poeni- 
tet. c) obliczenie, obTachnnek, cal- 
cnlam snbdncere (obliczyć); yoca- 
re aiiqaem ad calculos (obracho- 
waC się z lam);— przenoś. Tocare 
amicitiam ad calcnlos (dokładnie 
obrachować, nie więcćj grzeczno¬ 
ści wyświadczać jak tylko tyle, ile 
się odbiera; d) kamyk, glos, kie¬ 
ska w sądzie, albo na zgromadze¬ 
niach lada, kamyk biały oznaczał 
przyzwolenie, nwolnienie, czarny 
przeciwnie;— przenoś, album cal¬ 
cnlum adjicere aiicui rei (zgodzić 
się na co); u Traków białe kamy- 
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U dożyły do oznaczenia dni szczę¬ 
śliwych, czarne do nieszczęśliwych, 
stad dies candidissimo caicnlo no- 
tandns; ej kamień (choroba), cal- 
cnlum pellere, frangere; cal. intns 
se opposuit. 

Oalda, patrz calidus. 
Caldus, patrz calidns. 2) Caldns, 
i, m. rzymskie przezwisko. 

Csledonla, ae, i. Szkocya. 
Caiefaoio, albo calf-, feci, factum; 

3. ogrzewać, rozgrzewać, ocieplać 
— przenoś, forom aleatorinm (za¬ 
palczywie grać); pobudzać, zapa¬ 
lać, zachęcać, corda tomoltn; drę¬ 
czyć, niepokoić, dokuczać, ali- 
qnem. 

Oalefaoto, 1. mocno rozgrzewać, 
zapalać. 

Calendae, arom, i. pierwszy dzieli 
miesiąca, calendis Jannariis, pier¬ 
wszego stycznia; tristes C. (dla 
dłużników z powodu, że tego dnia 
miesięczne procenta się opłacały); 
ad C. Graecas solrere (nigdy nie 
zapłacić, bo Grecy nie rachowali 
czasu podług calendae). 

Całemu*, patrz Cales. 
Cal ©o, calui, 2. być zagrzanym, 
gorącym, żarzyć się; — przenoś. 
aj o osobach: zapalać się, ożywiać 
się, rozgrzewać się, żwawo się brać 
do czego, ab recenti pogna; in re; 
calere mero, spe, amore, copidine 
landis; trapić się, niepokoić się, 
w przykrćm być położenia, te jam 
calere poto; bj o rzeczach: nnndi- 
uae calebaot (pełno było rochu); 
illod crimen caloit re recenti (zaj¬ 
mowano się mocno, -wiele o tćm 
mówiono). 

Oda*, is, albo zwycz. ium, i. mia¬ 
sto w Kampanii, miało być od Ka- 
laisa syna Boreasza założone; stąd 
Całemu, a, om, Kaleński mieszka¬ 
niec miasta Kale? 

Otlesoo ciloi, 3. rozgrzewać dę. 

zapalać się, w znaczenia właśc. 
i przenoś. 

Calfaoio, patrz calefacio. 
O&lldae Aquae, kąpiele w Zengi- 
tanic. 

Calide, pnysl. gorąco, z zapałem. 
Calidus, a, om, ciepły, gorący, stąd 
r*eaou>. calida albo caida, ae, i. 
ciepła woda; — przenoś, ognisty, 
porywczy, popęd li wy, namiętny, 
zapamiętały; 2) Calidns, i, m. rzym¬ 
skie przezwisko. 

Calemdrium, i, a. obiór głowy ko- 
biecćj n Rzymian z przypTawnych 
włosów. 

Caliga, ae, i. obawie żołnierskie; 
stąd stan wojskowy, słniba woj¬ 
skowa. 

CaliginósuB, a, om, mglisty, cie¬ 
mny; caliginosa nos (o przyszłości). 

Caligo, mis, i. mgła, pomrok gę¬ 
sty; stąd o zasłonie przed oczyma, 
ridere albo ccroere a!iquid qnasi 
per caliginem; ocnlis caliginem 
offnndere (omamić); alicui magni- 
tndiue sua caliginem indncere; 
w odniesienia do dacha: ciemno¬ 
ta, caligo mentis; ab animo tan- 
qnam &b ocnlis caliginem dispo- 
lit; w odniesienia do okoliczności: 
smntne położenie, reipnblic&e, tem- 
pomm; bonomm. 

Caligo, 1. być ciemnym, Incus ca- 
tiguns, unbes- — przenoś, pod 
względem dncba: w ciemności błą¬ 
dzić, caligare in sole, przysłowie: 
(przy największćm świetle nic nie 
widzićć); w znacz, przechod. za¬ 
ciemniać. 

Caligula, ae, m. przezwisko Kajn- 
sa cesarza (od catiga, ponieważ był 
wychowany w obozie). 

Calii, iois, m kielich, pnhar, kn- 
bek, naczynie do picia; fecnndi 
calices qnem non fecere disertnm 
(o winie); 6) naczynie głębokie 
do. cieczy 
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Callaeoi, orum, m. Ind w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj; stąd Callaicus, i, 
«t. przezwisko D. Jnniusza Brutusa. 

OaUeo, callui, 2. dostać stwardnie¬ 
nia na skórze; callent rurę manus, 
— przenoś, aj stawać się nieczu¬ 
łym, zdrętwićó, caliet animus; bj 
mićc doświadczenie w czćm, ro- 
zumićć, umieć co dokładnie, cal. 
fidibus, studio augurandi; cal. 
artem. 

Oallloula, ae, i. góra w Kampanii. 
Oallide, przysl. biegle, umiejętnie, 
zręcznie, przezornie, dicere, conji- 
cere, cogitare, rersari; albo chy¬ 
trze , podstępnie, temporibus ser- 
Tlre, c. moratus. 

Oalliditaa, atls, i. umiejętność, 
biegłość, obrotność, zręczność, c. et 
celeritas ingonii; animi magnitudo 
et c ; albo chytrość, podejście, 
podstęp, scientia, quae est remo- 
ta a justitia, calhditas est ap- 
pell&nda. 

CaUidr6m.ua, i, m część góryzwa- 
nćj Qeta w Tessalii. 

Callidue, a, urn, biegły, wyćwi¬ 
czony, doświadczony, zdatny, do¬ 
wcipny, c. rei militaris; testndo cal- 
lida resonare; albo chytry; intere¬ 
sowany, wyrachowany, liberalitas 

CaUitae, arum, i. miasto Hirpinów. 
Calłinioum, i, n. miasto w Mezopo¬ 

tamii. 
CttlUópe, es, i. (także CaUiopóa, 
ae) Muza wiersza bohaterskiego, 
(stąd zamiast tego poematu); 2) 
w ogóle: muza. 

Callipólis, is, ż. miasto aj w Tra¬ 
ckim , b) i Tauryckim Chersonezie. 

CaUirrhoe, es, i. córka Achelodsa; 
2) źródło przy Atenach. 

Oaliis, is, tn. czasem £ ścieżka; 
w ogóle: droga. 

CaUiafco, us, z. córkaLykaona,‘kró¬ 
la Arkadyjskiego, przemieniona 
w gwiazdę' Helice, albo Ursa major. 

Callósua, a, urn, stwardniały, twar¬ 
dą skórą okryty, ora. 

CaUum, i, n. stwardnialość skóry; 
— przenoś, nieczulość, callurn ob- 
duxerat animis. 

Cało, 1. zwoływać, comitia calata, 
zgromadzenia ludu, zwoływane 
szczególnićj dla przedmiotów reli¬ 
gijnych pod przewodnictwem ka¬ 
płana zwanego Pontifei. 

Cało, oni*, m. pachołek, siuga, 
mianowicie wojskowy, przy ba- 
gażach. 

Gaior. órtr, m. ciepło, gorąco słoń¬ 
ca, ognia, wody, powietrza i t. p.; 
c. Titalis, ciepło żywotne; mediis 
caloribus, wśród lata; także gorą¬ 
czka; — przenoś, uniesienie, zapał 

miłosny. 
Calpe, es, ł. góra przy cieśnina® 

Gadytańskićj, naprzeciw przylądka 
Abyla w Afryce. 

Caipumius, a, imię rzymskiego 
rodu; przynt. Ćalpurnius, a, urn, 
stąd Calpnmiauus, a, urn, Kal- 
purniański. 

Caltha, ae, i. nogietek. 
Calumnla, ae, potwarz, pieuiac- 
two, niesłuszne obwinienie u są¬ 
du, wykręty w tlómaczeniu pra¬ 
wa i zastosowaniu: jurare catu- 
muiam albo de calnmnia, przysię¬ 
gać, ie sprawa nie dla pieniactwa 
jest wniesiona; 2) wykrętne tló- 
maczenie ksiąg sybillińskicb, c. ro- 
łigionis; 3) przesada w mówieniu, 
oratoris; 4) wykręty sofistyczne. 

C&lumnlfttdr, 6riis w. pieiiiacz, 
niesprawiedliwie skarżący, po- 
twarea. 

O&lumnior, 1- pieniąc się, potwa- 
rzać kogo, fałszywie oskarżać, u- 
żywać wykrętów, se e. niedowie¬ 
rzać sobie samemu, surowo siebie 
sądzić 

Calu*, i calraria, ae, ł. tabaka 
głowy 
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Oalwoo, 2. być łysym i calresco, 
3. łysieć. 

Oalrłmis, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Culwisiue, ii. m. rzymskie imię 
rodowe. 

Calwttiea, ei, i. łysina. 
Calwitlum, ii, *. łysina. 
OalTor, 3. intrygi podstępy robić, 
oszukiwać, także w znacz, biern. 

Calrua, a, um, łysy. 
Oolx, cis, i. pięta, kopyto, remit- 
tere, wierzgać; adrersns stunnlum 
calces remittere albo jactare, o- 
pierać się mocniejszemu 

Oali, cis, i. kamień, szczególniej 
wapienny, wapno; 2)sztuka, bier¬ 
ka używana w grze podobnćj do 
szacbów, calcem ciere, pojechać, 
pośunąć; 3) kres zawodniczy w cyr¬ 
ku rzymskim dla ubiegających się, 
który w początkach wapnem był 
oznaczony, a calce ad carceresre- 
rocari, od końca do początku 
wracać. 

Calyoadnns, i, m. przylądek i rze¬ 
ka w Cylicyi (Isauria). 

Calydon, Onie, i. dawna stolica 
Etolii, gdzie był królom Eneusz 
(Oeneus) ojciec Tydeusza, Melea- 
grst i Dejaniry. Stąd o) Calydo- 
nius, a, um, Kalidoński; h-, Ca- 
lydonis, idla, i. niewiasta Kali- 
dońska. 

Oalynme, es, i. wyspa na morzu 
Egejskićm. 

Ctolj-pao, us (rzadko ó&ls), i. nim¬ 
fa na wyspie Ortygii, córka 
Atlasa. 

Oalyx, yeis, m. wszelka wklęsłość 
obejmująca co; stąd pączek albo 
kielich kwiatowy, łupina owoców, 
skorupa jaja. 

Camara, patrz camera. 
Camaifna, ae, miasto w Sycylii 
z baguiskiem tegoż imienia. 

CambOnii montes, góry stanowią¬ 

ce granicę między Tessallą i Ma¬ 
cedonią. 

Oambyaes, la, iw, ojciec Cyrusa 
Starszego; 2) syn i następca Cy- 
rusa. 

Oamella, ae, i. naczynie do picia. 
Camelua, i, m, wielbłąd. 
Oamina, ae, f. śpiewaczka, muza; 
2) poemat, utwór poetyczny. 

Oamira, aa, sklep, sklepienie; 2) 
statek wodny z zagiętćm w luk 
pokryciem. 

Cameria, ae, i. i Camerinm. ii,«. 
miasto w Lacyum; stąd.Cameri- 
nus, a, um, Kameryńsld; rzeczoto, 
Camerinus, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko i Camerini, órtun, m. Ka- 
merynowie. 

Camermum, i, *. miasto w Umbryi, 
stąd a) Camers, tis, Kamertycki; 
rzeczow. Camers mieszkaniec Ka 
merynu, w Ucz. mn. Camertes, 
inm, i nm, Kamertynowie; b) Ca- 
mertinus, a, um, Kamertyński. 

Camillua, i, rzymskie przezwisko. 
Caminua, i, im. ognisko, piec do 
topienia, komin kniniany, piec al¬ 
bo kominek do ogrzewania; stąd 
ogień kominkowy; przytlome: o- 
leum addere camino (złe pogorszyć). 

Camlrue, i, i. miasto na wyspie 
Kodus. 

Camoena, patrz Camena. 
Campani*, ae, ł. kraina środko¬ 
wych Włoch; stąd Campanicus 
i częścićj Campanus, a, um, Kam- 
pański, morbus (jakiś gatunek wy¬ 
rzutów albo brodawek na twarzy); 
rzeczow. Campani, oram, m. mie¬ 
szkańcy Kampanii. 

Oampester, stris, stre, należący do 
równiny, równy, niegórzysty, op- 
pidnm, harbari, iter, munitiones 
loca; szczególniej a) co się tyczy 
pola Marsowego, Indus, arma; 
rzecz, campestre, la, n. fartuch 
szermierczy, b) to, co się odnosi do 
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zgromadzeń lodu, na polu M&r- 
sowóm odbywanych; certamen, 
gratia, qnaestus. 

Campus, i, m. płaszczyzna, równi¬ 
na, pole, osobliwie do działań 
wojennych: pole otwarte, pole do 
bitwy, pobojowisko; campnm de- 
ligere; campo pellcre; także: ró¬ 
wnina morza, skały; h) szczegól¬ 
niej Campus Martius, albo samo 
Campus, otwarty Marsowi poświę¬ 
cony plac nad Tybrem, miejsce 
zgromadzania się ludu Rzymskie¬ 
go (comitia centuriata); gdzie mło¬ 
dzież odbywała ćwiczenia fizyczne. 
— przenoś, pole czyli sposobność 
do mówienia, rozwinięcia zasobów 
wymowy, rhctOrum campus; cam¬ 
pus, in quo ecsultarc possit ora- 
tio; campus ad landem. 

Camulódunum, i,«. miasto w Bry¬ 
tanii. 

CamuruB, a, urn, zakrzywiony. 
Caaaoe, es, i. córka Eol 
Canae, arum, *. miasto w Eolidzic. 
Canalis, m (rzadko i.), rynna, ru¬ 
ra, kanał; także: droga, directo 
cauali =1 recta via. 

Canastraeum promontorium, po¬ 
łudniowo-wschodnie wzniesienie 
Palleny. 

Cancelli, orum, m. kraty,-szranki, 
zakres, granica, w znacz, właśc. 
i przenoś. 

Canoer, cri, m. 1) rak; 2) rak, 
wrzód; 3. gwiazdozbiór; południe, 
wielki upał. 

C&ndawia, ae, ł. górzysta kraina 
w Iiliryi. 

Candela, ac, i- świeca łojowa al¬ 
bo woskowa. 

Candelabrum, i, n. lichtarz 
Candeo, candui, 2. być białym, 

śnieżnym, jaśuićć, błyszczćć,lśnić 
się, rozpalać się, żaTzyć się. 

Candesco, 3. zaczynać biclćć, ja- 
śnićć, zaczynać rozpal ać-się. 

Candidatóriua, a. um, tyczący się 
kandydata. 

Candidatus, a, um, biało odziany, 
rzecz, starający się o urząd, kan¬ 
dydat, tak nazwany odbiałćj sza¬ 
ty, w którćj się pokazywał; 2)— 
przenoś, ten, który się za czćmkol- 
wiek ubiega, immortalitatis et 
gloriae. 

Candide, przysł. biało; — przenoś, 
rzetelnie, uczciwie, szczerze, o- 
twarcie. 

Candidus, a, um, jasno-biały, avis, 
cycnus, candidum ovi, białek; bia¬ 
ły, pięknej twarzy, Dido, dui; po¬ 
godny, jasny, dics, noi; siwy,caput, 
bnrba; — przenoś, dobitny, czysto 
brzmiący, vox; o mowie i mówcy: 
niewymuszony, genus dicendi; pod 
względem moralnym: rzetelny,szcze¬ 
ry, bez fałszu, pcctore candidus: s- 
nimac candidiores; szczęśliwy fato 
candidiorefrui, wesoły, przyjemny, 
convivia; 2) — candidatus 3) o 
wiatrach: rozpędzający chmury. 
Parami. 

Candor, óris, m. biały, jaśniejący 
kolor, blask, połysk; — przenoś, 
w wymowie: świetność, natural¬ 
ność; w charakterze: szczerość, nie¬ 
skazitelność, prawość, poczciwość, 
rzetelność, animi. 

Caneo, canui, 2. być siwym; ca- 
ticns scncctus. 

Canephóros, 1, *. koszyk niosąca, 
w licz. um. canephorae, dziewice 
w Atenach, które w czasie obcho¬ 
dów religijnych na cześć Miner- 
wy świętości jćj nagłowie nosiły. 

Cauesoo, 3. siwićć, bieleć; starzeć 
się; — przenoś, oratio canescit, 
dojrzewa. 

Canto ula, ac, i. aj piesek; h) kost¬ 
ka w grze; cj gwiazdozbiór 
Sirms. 

Canina, ae, i. rzymskie przezwisko. 
Canlniua, ii, m. nazwisko rodu ple- 



Canlnus 118 C&ntioum 

bęjuszów, stąd Caninianus, a, am, 
Kaniniański, do Kaniu iusza na¬ 
leżący. 

Caninus, a, am, psi, tyczący sie 
psów, lac, far, dentes; — przenoś, 
prandium c. (bez wina); litera c. 
(R); facundia albo eloquentia (u- 
szczypliwa). 

Canta, is, m. i i. pies, renaticus, 
łowczy; peenarios, od bydła; tri- 
foraus. Cerber, hj konstellacya: ma¬ 
jor czyli Icarins; minor czyli Eri- 
gonejus; cj wyraz obelgi: lizus, 
pocblebca; takie o ludziach kłó¬ 
tliwych, uszczypliwych; d) nie¬ 
szczęśliwy w grze rzut kostek, in 
łusu talorum. 

Caniatrmn, i, n kosz na chlćb, 
owoce i inne rzeczy. 

Canltiea, ei, i. białość, biały ko¬ 
lor jakićj rzeczy, marmoris; 2) si¬ 
wizna, siwy włos. 

Gnana, ae, i. trzcina; 2) flet, pi¬ 
szczałka. 

Cannabia, is, i. albo -bus, i, m. 
konopie. 

Oannae, arum, i miasteczko w Apu- 
lii, gdzie Hannibal poraził Rzy¬ 
mian; Cap nam Hannibali Cannas 
fuisse; stąd Cannensis, Kanneński, 
przy Kannach. 

Canninefas, w licz. mn. Cannine- 
fates, um, m. plemię z Batawami 
spokrewnione; przymiot. Cannine- 
fatem tumultum. 

Cano, oeoini, cantum, 3. dawać się 
słyszeć: 1) o ludziach: fidibus, 
tibia (grać); receptui canere, trąbić 
na odwrót; poet. receptus c.; samo 
canere, śpiewać, b) w znaczeniu 
przech. classicum albo signum, 
dawać znak do czego; carmen, rer- 
sus c., wierszem opiewać; uwiel¬ 
biać, alicujus landes atque virtu- 
tea; deos regcsve; stąd (ponie¬ 
waż pierwotnierobiło się to w kształ¬ 
cie wiersza) przepowiadać, proro¬ 

kować, aliąnid albo z 4 przyp 
i tryb. bezok.; w ogóle: zwiasto¬ 
wać, ogłaszać, wykładać, prae- 
cepta. 2) o zwierzętach: śpiewać: 
piać, kraczść, skrzeczść, w znacz, 
przech. ranae cecinere ąuerelam, 
anser Gallos adesse canebat, nec 
ei comii canere potuit Tecte eum 
facere; 3) o narzędziach muzy¬ 
cznych i muzyce: brzmiść, tubae 
corauaąue cecinerunt: classicum 
albo siguum canit (hasło do napa¬ 
du, do powstania daje się słyszeć), 
symphonia canit. 

Canópus, i, m. miasto w niższym 
Egipcie przy ujściu Nilu: stąd 
poetycznie o niższym Egipcie i 
Egipcie w powszechności; Ca- 
nopeus, a, urn, Kanopejski, i Ca- 
nopitac, arum, m. mieszkańcy Ka- 
nopu; 2) niezamieszkana wyspa 
przed ujściem Nilu. 

Canor, dria, m. dźwięk, śpiewanie. 
Canórua, a, um, głośno brzmiący, 
harmonijny, m, nugae (fraszki, 
brednie); a) o ludziach: turba (trę¬ 
bacze); orator, b) o zwierzętach: 
aves, gallus, ales,cygnus; c) o na¬ 
rzędziach muzycznych: fides, aes 
(trąba). 

Canthabri, ornm, m. Kantabrowie; 
mieszkańcy Kantabryi w Hiszpa¬ 
nii pólnocnćj jpriywiiot. Oantabrus, 
a, um, i Cantabricus, *, umi Kan- 
tabryjski. [la czarodziejska. 

Cant&men, inia, *>. śpiew, forinu- 
Canterius, ii, m. wałach, koń. 
przystoicie: minime sis canterinm 
in fossa (bez potrzeby narażanie się 
na niebezpieczeństwo). [pańska 

Cantharis, idis, i. mucha hisz- 
Cantb&rus, i, in. duże naczynie do 
picia; 2) gatunek ryby morskićj. 

Canthus i, nu szyna koła wozo¬ 
wego; koło. 

Cantioum, i, n. pieśń, śpiew; tak¬ 
że: o muzykalnem rzeczy oddaniu 
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w mowie krasomówskićj; b) w sztu- Canulćjus, i, ro. nazwisko rodu 
kach teatralnych monolog , agere rzymskiego. 
canticum. Canus, a, im, 1) Biały, mi, pra- 

CantUena, ae, i. pieśń; — przenoś, mae, cycni; 6) siwy; c. capilli , i 
cantilenam eandem canis, zawsze samo nawet cani; c) stary, na¬ 
prawisz jedno i toż samo; stąd ga- wny, fides, Teritas; saecula, 2) 
danina, brednie. Canus, i, ro. rzymskie przezwisko. 

Cantio, ónie, i. śpiew; formula Canusium, ii, n. miasto wApuln, 
czarodziejska. stąd Canusinus, a, im, Kanuzyn- 

Cantito, 1. śpiewać często, albo ski; rzecz. Canusinus, i, ro. Kanu- 
gXB.ć, zyńczyk, w licz. mu. Kanuzyno 

Cant lum, ii, n. kraina i przylądek wie, i Canusina, ae, Ł suknia 
Brytannii, Kent. z wełny kanuzyńskićj; stąd CaBU- 

Cantiuncula, ae, *. piosenka. sinatus, a, um, ubrany w suknie 
Canto, 1 dawać się słyszeć, 1) o z wełny kanuzyńskićj. 
ludziach, tibiis, avenis grać na-, Capaoltaa, atis i. objętość, prze- 
albo samo cantare, śpiewać, in stwor. 
scena; ad choTdarum sonum; tak- Capaneus, ei, albo eos, ro. jeden 
Że; o melodyjnćm oddaniu rzeczy z siedmiu książąt oblegających 
w moWie krasomówskićj. W zna- Teby; ztąd Capanóus, i -eius, 
czeniu przech. śpiewać, tworzyć j>, um, kapauejski. 
poetycznie, carmen; opiewać, uw iel- Capax, aois, przestronny, obszer- 
biać, deum, conrivia; proelia; istum ny, wiele w siebie biorący, urna, 
Caes&rem; o poetach i aktorach, scypbus; z przyp. 2 circus capai 
opowiadać, przedstawiać, fabulam, populi; — przenoś, łatwo pizyj- 
Kioben, tragoedias; *) z wyrazem mujący, sposobny do przyjęcia, au- 
carmen, albo samo cantare, odma- res pojmujący, ingenium, ammus; 
wiać formułę czarodziejską; a stąd zdatny,imperii,magnorum operom 
oczarować, czarami zaklinać, can- Copedo, inja, ł. naczynie zuchem 
tatae herbae- 2) o zwierzętach: do ofiar, i capeduncula, ae, x. 
śpiewać, piać; 3) o narzędziach zdrob. naczyńko, 
muzycznych: brzmióć, tibia canta,t. Capella, kózka, koza; 2) Ca- 

Cantor, óris, m. śpiewak, muzyk, pella, ae, ro. rzymskie imię. 
aktor, wzgardliwie: c.formularum, Capena, ae, *. miasto w Etruryi; 
który' powtarza formuły prawne; stąd a) Capenas, atis, Kapenacki; 
wielbiciel, potaluwacz, c. Eupbo- in agro C. albo samo iu Capena- 

te, w okolicy Kapeny; rzeczow. 
Cantus, us, n. 1) w odniesieniu Capenates, Kapenaci; w licz. poj. 

do ludzi: śpiewanie, śpiew; pro- Capenas, rzeczka w gaju Feronin. 
roctwo, przepowiadanie, formuła ó) Caponus, a, um, Kapeński, por- 
czarodziejska; 2j o zwierzętach: ta C. brama w Ezymic, przy wzgór- 
śpiewauie, pianie; 3) o narzędziach ku Coelius zwanym, 
muzycznych: dźwięk, brzęk, tibiae Caper, capri, m. kozieł; 2) smród 
autfidium; citharae; buccinarum; od potu pod pachami. 
vocis et tlbiarum nervorumque Capesso, capessrri, (ii), capessl- 
(wokalna 1 instrumentalna mu- tum, 3. brać, chwyta , arma, ci- 
jytj.) bum orishiatu et deutibus;- prze- 



Caphf(tui 120 

noś. piąć się do czego, dążyć, Me- 
litam, Italiam; fugam capessere, 
uciekać; libertatcm, odzyskać wol¬ 
ność; rempublicam, jąć się rządu; 
wykonywać, magistratus, honorcs, 
imperium, jusa&; wydawać, bcllum, 
proetium, pognam; przepędzić, 
noctcm tutam incastris; wybadać, 
dociec, zrozumićć, naturae sensus. 

Caphareufl, ei, m. południowy 
przylądek Eubei; stąd Caphareua, 
a, um, Kafarcjski. 

Capillatua, a, um, włosami o- 
kryty. 

Capillus, i, m. włosy na głowie 
i na brodzie; 2) sierć u zwierząt. 

Capio, cepi, captum, 3. I) objąć, 
ogarniać, zamykać w sobie, po¬ 
mieścić, vix capit eiercitum pla- 
uities; capiunt tehicula nulites; 
iter vix ąuatemos capicbat arina- 
tos; una domo capi non possnut, 
także: alter ab undccimo tnm me 
jam ceperat annns; — przenoś, a) 
objąć, ogarnąć, caperc cjus affien- 
tiam civitas, Italia, prorinciac, re- 
gna non poterant; orbis te non 
caperet; h) znieść, wytrzymać, cor- 
pus, caput, onera; nuus animus 
duorum non capit fortu nam;, ca- 
pere magnitudinem fortunne, rna- 
gni doloris; być zdatnym, sposo¬ 
bnym do wykonania, do zniesie¬ 
nia czego, concnpiscis, quae non 
capis; quidquid mortalitas capcre 
poterat; actas capit vix solicr- 
tiam; animo iram; iram non 
capcre suam; c) uczuć wiolkość 
albo wysokość znaczenia jakiego 
przedmiotu, non capiunt angustiac 
pcctoris tui tantam personam; vix 
spes ipse suas animo capit; d) ob¬ 
jąć rozumem, zrozumieć, quod 
mciites corum caperc possent; vc- 
ram spccicm Itomani scuatus; sa- 
pientiam; e) pod względem woli: 
powziąć, contalium; nliąuid consi- 

Capio 

lii novi. II. wziąć: 1) dla zrobie¬ 
nia jakiego niytku, przyjąć do 
siebie, arma, esseda, ci bum; fes- 
sos; aliquam conjugcm (pojąć żo¬ 
nę, ożenić się); —przenoś, initium 
(rozpocząć się), finem (kończyć się), 
impetum (napadać), conatum (usi¬ 
łować), fugam (uciekać); eonjectu- 
ram (wnosić, wnioskować); poenas, 
pro aliquó (zemścić się); magistra¬ 
tom, consulatum, imperium (objąć); 
obrać, aliqucm flaminem, sacerdo- 
tem; sibi tabcmacuium; locum 
castris; aequiorem locum; anfra- 
ctuni longiorem cepisse vlae; tem- 
pus ad aliquem abcuudi; 2) wziąć 
w posiadanie, złapać, schwytać, 
zabrać; pecuniam per vim; szcze¬ 
gólniej w znaczeniu wojennem: hos- 
tes, Persarum nobiles; aliquem 
vivum; stąd captus, jeniec, wzię¬ 
ty do niewoli, miejsce jakie za¬ 
brać, odebrać, hostiom castra, clas- 
sem, montem, urbem, ciritatem, 
Siciliac partem; post capłam nr- 
bcin (po zdobyciu miasta); także: 
zająć, dostać się gdzie, locum ex- 
tra urbem editum, montem fuga, 
insulam, portum; zdobyć co, ele- 
phantos, praedam, signa militaria, 
impedimeuta; na łowach: złapać, 
zabić, celtom, feram bestiam; — 
przenoś, a) nabywać, ująć, zje¬ 
dnać, benevolcntia, bencściis ca- 
pitnr; sensum vcrae glońac; albo 
siłą wydrzeć, rempublicam; b) u- 
jąć, przejąć, spowodować, aureui; 
animos alicujus; aliqucm oratio- 
ne, sua humanitate, admiratione; 
clegaiitia ritae caoteros ceperat 
principcs ririt&tis; viri captus mi- 
sericordia; humanitate; capi rana 
religionc, supcrstitioiie; capi cou- 
suetudine, obsęquio. Stąd złu¬ 
dzić, podejść, użyć podstępu, ali- 
qucm cibo, aliquem consilio, per 
fidia, perjurio; capi dolo alicujus, 
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eallid& aaaentatlone; simulata ami- 
citia; non dieto sed secnnda for¬ 
tuna adrersariorum capti; «) nos 
serritutis oblińo ceperat (zapo¬ 
mnieliśmy); desiderium me cepit 
(pragnę); taedinm cepit (niechęć, 
wstręt, tęsknota opanowała); 3) 
zabrać, odebrać, osłabić, oculos 
(oślepić); altero ocnlo; oculis et 
auribns, membiis omnibus, men- 
te. Ul) dostać, otrzymać, frnctnm, 
stipendium, quinquaginta taienta 
Yectigalis, pecunias ab regibus 
(być przekupionym); szczególniej 
w spadkach majątkowych: tantun- 
dem, quantum omnes heredes; 
a przeto: odziedziczyć; faciem, vul- 
tus priores (otrzymać, przybrać). 
—Przenoś, a) otrzymać, dostać, no¬ 
men er aliqna re, honoreg, glo- 
riam, Tirtntis opinionem, dolores 
ei curatione, detrimentum, infa- 
miam de aliqua re; b) uiywać, 
doznawać, cznć, somnum, quie- 
tem; laetitiam, volnptatem; frac- 
tum oculis e casu alicnjos (cieszyć 
się widokiem). 

Capis, idio, i. naczynie ofiarne. 
Capłstro, 1. uździenicę wkładać; 
2) przywiązywać, rites. 

Capistrum, i, n. nidzienlca, wę¬ 
dzidło, kaganiec. 

Capital, Ula, n. zbrodnia godna 
kary śmierci. 

Capitilis, e, ściągający się do gło¬ 
wy, do życia, res, facinus, zbro¬ 
dnia zasługująca na śmierć, poe- 
na, snpplicinm, kara śmierci; mor- 
bos (niebezpieczna, śmiertelna); 
także: inimicus, bostis, odiom;_ 
przenoś, szczególny, osobliwy, 
w swoim rodzaju, celujący, inge- 
nium; Fhilistus c. znakomity pi¬ 
sarz. 

Capitłum, ii, n. gorset, stanik; 2) 
miasto w Sycylii; stąd Capitinus, 
a, um, Eapityński. 

Oapito, tata, m. głowacz, wielkiej 
głowy, b) gatunek ryby, jelec, ej 
Capito, rzymskie przezwisko. 

Capitolium, ii, «. świątynia Jo¬ 
wisza w Bzymie na skalo Tar- 
pejskićj; takie: cała góra z zam¬ 
kiem; ztąd Capitolinns, *, nm. ka 
pitoliński, i rieczow. jako przy¬ 
domek Manliusza; lud! c. igrzy¬ 
ska na cześć Jowisza odbywane; 
takie: capitolini (dom) homines, 
zajmujący się wydawaniem tych 
igrzysk i w Kapitolium mieszkający. 

Capltulitlm, pnytł. krótko, głó¬ 
wnych przedmiotów dotykając, di- 
cere, attingere. 

Capithlum, i, w. główka; —przenoś, 
główna część pisma, rozdział. 

Capo, 6nl«, m. kapłon. 
Cappadooes, um, m. mieszkańcy 
Kappadocyi, w licz. poj. Cappa- 
doz, ocis, m., Cappadocia ae, i. 
kraina w Azyi Mniejszćj. 

Capra, ae, koza, koza dzika; stąd 
smród pod pachą od potu; 2) 
gwiazda, inaczej capella zwana; 
3) palna capr&e, albo caprca, ba¬ 
gno w Bzymie, gdzie Bomulus 
zginął. Caprarius, ii, m. pasterz kóz. 

Oaprea, ae, koza dzika, sarna; 
przy złoicie: prius jungentur capreao 
lupis quam- (o rzeczach niepodo¬ 
bnych do spełnienia). 

Capreao, arom, wyspa niedaleko 
'Neapolu; stąd Capreensis, ę, Ea- 
preeński. 

Capreolns, i, m. kozielek;—przenoś, 
wiązanie w budowli, podpora. 

Gaprioomai, i, m. koziorożec, 
gwiazdozbiór. 

Oaprlflous, i, ś. figa dzika, takie: 
owoc z drzewa figowego. 

Caprlgónos, a, um, z koziego rodu. 
Caprlnns, a, nm, kozi, do kóz od¬ 

noszący się; przyzlowie: de lana 
caprina riiari. spór wieść o rzecz 
błahą. 
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Capripei, padli, korionogi. 
Capia, ae, i. schowanie, skrzynka. 
Capaa, ae, ś. miasto w Byzacyum 

w Afryce; ztąd Capsenses, ium, 
m. Kapseńczycy. 

Capiula, ae, skrzyneczka, pudełko. 
Capim, i, m. miejsce do chowa¬ 
nia, skrzynia. '' 

Capt&tio, unii, i. wbieganie się 
za czem, podchwytywanie, vcr- 
hornm; c. testamenti albo samo c. 
podstęp w dopięciu zapisów testa¬ 
mentowych; podstęp, fojtel wfech- 
towaniu. 

Capt&tor, órls, m czatnjący na co, 
wbiegający się, awrac popularis, 
starający się o względy ludu; dy¬ 
biący na spadek (sukcessyą). 

Capttani, ornm, m. lud w Azyi. 
Captio, dnia, i. łudzenie, oszuki¬ 

wanie; mylny wniosek, sofizmat. 
Captióae, przt/sł. podstępnie. 
Captldsus, a, urn, zdradliwy, pod¬ 

stępny, podchwytliwy, sofistyczny; 
stąd captiosa, orum, n. fałszywe 
wnioski. 

Captiuncula, ae, £. łapka, sidło, 
wybieg dążący do oszukania ko¬ 
go; zdrob. od captio. 

Captiuitas, filia, i. niewola, poj¬ 
manie, zajęcie, zdobycie, urbis. 

Captivus, a, um, pojmany, zdoby¬ 
ty, szczegół, wr wojnie, rzecznie. 
captivus, i, m. jeniec; captiva, ae, i. 
kobieta wzięta do niewoli; stąd 
captivus habitus (ubiór podbitych). 

Capto, 1. chwytać, łapać, godzić 
na co, polować na co, anras; au¬ 
ra* naribus, frigus; acjuam hianti 
ore; feras laąueis.—Przenoś.: au- 
rihus, albo aurc admota aliquid 
(podsłuchiwać); auram fortunae 
(uganiać się za wieściami); assen- 
sionem alicujus (starać się pozy¬ 
skać); occasionem (szukać); testa¬ 
mentu (ubiegać się o zapisy testa¬ 
mentowe; c&ptare aliąuem, nad¬ 

skakiwać, pochlebiać; hostem Hf 
giaiis (robić zasadzki, zastawiać 
sidła). 

Capthra, ae, i. łowienie, połów; 
zysk, nagroda. 

Captus. ns, m. branie, odjęcie; — 
przenoś, aj zdolność pojmowania, 
pojętność; b) zarobek. 

Capua, ae, i. główne miasto Kam¬ 
panii. 

Capulus, i, m. rękojeść, sceptri; 
capulo teuns applicat ensem; trum¬ 
na, mary. 

Capua, i, m. — capo. 
Caput, cepitis, t>. aj głowa ludzi, 

zwierząt; często: człowiek, osoba, 
liberum, noxium, carum; festi- 
vnm, Dardanium; przy liczeniu 
ludzi i zwierząt: capitnm Helre- 
tiorum tria millia; bina boumca- 
pita: ój miedziane pieniądze (w Bzy- 
mic miały z jednej strony głowę 
Janusa, a z drugiej wizerunek o- 
krętu, stąd: ant caput, aut narim, 
gra dżiecij kiedy rzuciwszy w gó¬ 
rę sztukę monety, uważały, która 
strona będzie obrócona do góry, 
c) ad Gapiła bnbnla, plac w Rzy¬ 
mie, gdzie na kamieniu wyrżnięte 
były wizerunki wołów; d) głowa, 
szczyt, najwyższa albo -najniższa 
część jakiego przedmiotu, papavc- 
ris, tignorum, pontis, molis, co- 
lnnrnae; arcus (końce); ritis, mon- 
tis; o wodach, ich początku, źró¬ 
dle albo ujściu; ad lenc caput 
aquae sacrae (przy źródle); Rhe- 
nus multis capitibus in oceanum 
influit fBjście). 2) — przenoś, a) 
głowa jako siedlisko życia, a stąd 
życie, quae contra c. ejus medi¬ 
om spopondisset; aliqucm subor- 
nare in caput alicujus; insidias 
comparare, albo insidiari capiti 
alicujus; caput suum crederealbo 
permittere alicui; capite Ticum e- 
mere, poenas persolzere, luere 
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(głową przypłacić); capitis peri- 
culum, dimicatio, causa, poena; 
często: capitis accusare (oskarżyć 
o winę zasługującą na śmierć); 
stąd reus capitis; judicium capi¬ 
tis; capitis cansam diccre (mićć 
sprawę kryminalną); capite albo 
capitis damnare (skazać na śmierć); 
szczegół, życie we względzie cy¬ 
wilnym, to jest wyobrażenie wszyst¬ 
kich praw wolności obywatelstwa 
t familijnych, których utrata nar 
żywa się capitis deminutio maxi- 
ma, gdy tymczasem cap. dcm. 
media utratę praw obywatelstwa, 
cap. dcm. minima utratę praw fa¬ 
milijnych oznacza; />) jako siedli¬ 
sko duchowej działalności, gło¬ 
wa, rozum, rozsądek; c) jako głó¬ 
wna część człowieka: głowa, głó¬ 
wna osoba, dowodzca, naczelnik, 
główny sprawca, c. conjuratorum; 
omnium Gr&ecorum concitandorum; 
o rzecząch: główny przedmiot, 
caput cst. nosse rempnblicam; ca- 
put coenae, Hierosolyma c gen- 
tis; Thebas c. fnisse totius Grae- 
ciae; w pismach i prawach: duo 
capita epistolae; c. legis; w ra¬ 
chunkach : summa, kapitał, nazna¬ 
czona lub opisana ilość, de capi¬ 
te frumenti detrarit, deducere aes 
alienum de capitc. 

Capys, yos, m ojciec Anchizcsa; 
bj towarzysz Eneasza. 

Car, patrz Cares. 

Carao&Ua, m przezwisko cesa¬ 
rza M. Antoniusza Antonina, z po¬ 
wodu wprowadzenia u Rzymian 
szaty Gallijskićj caracalla zwanćj. 

Caralls, is, albo Caraies , ium, f. 
miasto i przylądek w Sardynii; 
stąd Carałitanus, a, urn, Karalitań- 
ski i Caralitani, orum, «. Karali- 
tańczycy. 

Caralltia, idla, i. jezioro w Pizydyi. 

Carbaseua, a, um, robiony ze lnu 
lub płótna zwanego carbasus. 

Carbałus, i, i w 1. m. carbasa, orum, 
a.,gatunek lnu delikatnego hiszpań¬ 
skiego; 2) wszelkie wyroby z niego, 
jako to: płótno, żagle, suknie itp 

Carbo, ćnia, m. węgiel;—przenoś 
o czemś niepomyślnćm: carboue 
notare (węglem na czeluściach na¬ 
pisać); i o czćmś mało znsczącem 
carbonem prothesanro inrenire. 3) 
przezwisko rzymskie. 

Carbonarius, a, um, węglisty; rze¬ 
czona. węglarz. 

Carbuncuius, i, m. węgielek. 2) 
gatunek drogiego kamienia. 3) 
wrzód. 

Carcaso, ónis, i. miasto w Gallii 
narboneńskiej. 

Carcer, ćris, m. więzienie: więź¬ 
niowie, carccrem in me effudistis; 
21 zwykle w licz. mn. szrtfnki, 
punkt od którego zawód zaczynał 
się w cyrku Krymskim — porów. 
calx. 

Carchesium, ii, «. naczynie do pi¬ 
cia z uszami we środku węższe; 
2) wyższa część masztu. 

Cardaces, um, m.rodzaj żołnierzy 
Perskich, którzy żyli z łupów, nie 
pobierając żołdu. 

Cardia, ae, i. miasto na półwy¬ 
spie Trackim; stąd Cardianus, 
z Kardyi; Kardyańczyk. 

Cardiacus, a, um, chorujący na 
żołądek. 

Cardo. inis, m. hak zawiasowy u 
drzwi, cardinem vertere, drzwi o- 
tworzyć; cardines coeli albo mun- 
di, bieguny; granica, Anconam 
velut cardinem baberent; strona 
świata, ąuatuor mundi cardines; 
c. anni, przesilenie dnia z nocą 
letnie;'c. eztremus, starość, głó¬ 
wny punkt czego, causae, litrom; 
c. summo verti (w najwjększćm 
niebezpieczoństwie). 
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Cardo, a ais, i. miasto Celty be- 
Ów w Hiszpanii. 

Carduus, i, m oset. 
Cara, prtytl. drogo; cantu emere, 
droićj kupować; care aestimare, 
wysoko cenić. 

Careo, carui, 2. nie mićć, tyć wol¬ 
nym od czego, być czego pozba¬ 
wionym, z przyp 0 dolore, febri, 
nomine, culpa, suspicione, sepul- 
tnra; morte (być nieśmiertelnym); 
ripacaret rentis; 2; nie mićć cze¬ 
go z własnej woli, wstrzymywać 
się od jakiej rzeczy, nie używać 
jej, uchylac się ód czego, cibo, 
muneribus, amicorum farnltatibus; 
osobl. c. foro, senatu, publice (me 
pokazywać się publicznie) c. de- 
clamationibus (nie bywać); 3) ob¬ 
chodzie się bez rzeczy pożądanych, 
życzenia godnych, czuć potrzebę 
czego czyli brak, patna, consue- 
tudine amicorum, libertate, aspec- 
tu civium. 

Caros, ium, m. Huryjczycy, w 1 
p. Car, Karyjczyk, mieszkaniec 
kremy zwanej Caria, ae, i. w Azyi 
Mniejszej; stąd Caricus, a um 
Karyjski, i Cariea, ae, *. gatunek 
fig; w ogóle figa snszons. 

Carex, icis, i. sit, sitowie. 
Cariea, ci, i. próchnienie, zgni¬ 
lizna 

Cartna, ae, *, spód okrętu, dno; 
poet. za cały okręt; bj Carinae, 
arum, ż plac, albo ulica w Rzy¬ 
mie między górą Eskwilijską i Ce; 
liuszową, gdzie było wiele gma¬ 
chów okazałych, między innemi 
dom Pompejusza. 

Carióaua, a, nm, spróchniały, zbu¬ 
twiały;-- przenoś, senectus. 

CirU, idia, i. gatunek raka mor¬ 
skiego. 

Caritas, 4tU, i. drogość, droży¬ 
zna, wysoka cena, annonae; mi- 
morum (brak pieniędzy); miłość. 
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szacunek, sprzyjanie, civium, pa- 
triae. 

Carmen, inia, n śpiew, piesn, 
szereg, oda, pieśń liryczna; wiesz¬ 
czba , przepowiednia wierszem; 
formuła czarodziejska, formuły 
prawne, c. cruciatus, lei horren- 
di carminis; form. religijne, c. 
precationis; napis, breve carmen. 

Carmentls, is, Carmenta, ae, i 
wieszczka; czczona jak bóstwo, ma¬ 
tka Ewandra, która z nim z Ar- 
kadyi do Lacyum przybyła; stąd 
Carmentalis, e, tyczący się Kar- 
menty, porta (o stóp góry Kapi- 
tolińskiej Scelarata): rzeczow. Car- 
mentalia, ium, święta na cześć 
Karmenty 

Carmóna, ae, *. miasto w Hiszpa 
nii betyckiśj; stąd Carmonenscs, 
ium, m- Karmoneńczycy. 

Carneades, is, m. filozof z Cyre¬ 
ny, założyciel nowej szkoły aka¬ 
demickiej; stąd Cameadóus, i iua, 
a, um, Kameadejski. 

Cami, orum, m. lud celtycki. 
Carnifei, iels, m. kat; 2) wyraz 
obelgi> —przenoś, dręczyciel, tra- 
piciel; przyn. dręczący, trapiący, 
pedes, podagryczne. 

Camiflclna, ae, i. katownia; kato¬ 
wanie, męczenie. 

Carnifioo, 1. katować; stąd hosłes 
jacentes (rąbać). 

Carnis, is, i przestarz.=caro. 
Carnuntum, i, w miasto w Fannonii. 
Carndtes, um, albo Camuti, orum, 

w. lud w Gaj lii celtyckiej. 
Caro, camis, i. ciało, mięso; c. pu- 
tida, ścierw, wyraz obelgi; — 
przenoś, p szumuości i nadętości 
w mowie. 

Carpathus, i, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm; stąd Carpathius, a, 
um, Karpatyjski, marę, południo¬ 
wa część morza Egiejskięgo; w o- 
góle: morzę Egiejskic. 
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Carpentum, i, «. pojazd, mianowi¬ 
cie kobiecy; w ogóle: pojazd. 

Carpet&ni i Carpesli, orum, m. 
Karpetanie, mieszkańcy krainy z wa- 
nćj Carpetania, ae, i. krainy 
Hiszpanii. 

Carpi, ornm, m. lud w Dacyi. 
Carpo carpsi, carptum, 3. l)częśc 
od całości odrywać, obrywać, od¬ 
dzielać, wydzierać, flores ei ar- 
bore; uvtm de palmite; coronas 
er collo; setas inter cornua; o 
zwierzętach: skubać, paść się, gra- 
mina; — przenoś, wyszukiwać, 
wybierać, flosculos; paucos ad 
ignominiam; 2) całość na części: 
targać, rwać, rellera; pensum 
(prząść); jecur (rozdzierać); thyma 
(wysysać); rozkładać, rozdzielać, 
rozdrobić, in multas parrasque 
parteseiercitum; amnem (rozdzie¬ 
lić na kanały); orationem membris 
minutioribus; brać do siebie, uży¬ 
wać, właśc. i przenoś, auras vi- 
tales (żyć); diem (spędzić, prze¬ 
pędzić);—przenoś. a) pewną prze¬ 
strzeń ujść, przebiedz, przejechać, 
przelecec campos pede; prata fu¬ 
ga, Sera alis, i t p.; a stąd iter, 
viam (odbywać podróż, podróżo¬ 
wać): iter supremum (oumierają¬ 
cym); bj wyśmiewać, szydzić, drwić, 
dokuczać, obmawiać, przymawiać, 
przyganiać, aliijuem maledico den- 
te, sermonibus; vocibus militum 
carpi; famam vitamque; c) szko¬ 
dę wyrządzać, osłabiać, zmniej¬ 
szać, uiszczyć, wycieńczać, noris- 
simum agmen, albo norissimos; 
labor carpit corpus, coeco carpi- 
tur igni. 

Curptim, przysl. cząstkowo, poje¬ 
dynczo, z różnych stron, carptim 
dimissi, comemre, hostem la- 
cessere. 

Carrae, arum, i- miasto w Mezo¬ 
potamii. 

CarrCkoa, ae, i. gatunek wozu. 
Carriloa, ae, i. miasto w Hiszpanii 
hctyckićj. 

Carrus, i, m. i carrum i, i«. wóz 
transportowy. 

Carseóli, orum, m. miasto w L«- 
cyum; stąd Carseolanus, a, um 
Karscolański. 

Carsulae, arum, i. miasto w Cm 
bryi; stąd Carsulanum, i, n. po¬ 
siadłość wiejska przy Karsulacb. 

Cartćja, ae, i. miasto w Hiszpanii 
bctyckićj; stąd Cartejensis, e, Kar- 
tejeński; 2) miasto w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj. 

Carthaoa, ae, i. miasto na wyspie 
Ceos; stąd Carthaeus i Oarthćius, 
a, um, Kartejski. 

Carthigo, inis, r. miasto w Afry¬ 
ce północnej; Carthagini, w Kar 
taginie; stąd Carthaginiensis, rze- 
ciow. Kartagińczyk; i Carthagi¬ 
niensis, e, Kartagiński; 2) 'Nowa 
Kartagina w Hiszpanii tarrakoneń¬ 
skićj. 

Cartilago, mis, i. chrząstka. 
Carunoula, ae, i. kawałek mięsa 
Carus, a, um, drogi; — przenoś, 

szacowny, drogi, miły, o osobach 
i rzeczach; 2) Carus, i, m. imię 
rzymskie. 

Carwentana arx, zamek przy mie¬ 
ście Carrentum w Lacyum. 

Carjrae, arum, m. miasteczko w La¬ 
konii ze świątynią Dyany. 

Carystos, i, m. miasto na wyspie 
Eubei; stąd CarystSus, i -ius, 
a, um, Karystcjski, Caristii, orum, 
m. Karystyanie; 2) miasto w Li- 
guryi. 

Casa, ae, i. chałupa, chata, domek, 
szałas, altana i t. p 

Casoa, ae, m. rzymskie przezwisko 
Casoe, przytl. po staroświecku, po 

staremu, od cascus, staroświecki. 
Ciseus, i, m. sśr; stąd caseolus, i, 

m. sćreh 
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CwSa, albo rassia, ae, i. krzew 
pachnącćj kory, cynamon dziki; 
2) wilcze łyko. 

OaalUnum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii; stąd aj Casilinatea, um, 
w. i Casilinenses, ium, m. Kasy- 
łinaci, Kasylinowie; b) Casilinus, 
a, nm, Kasyliński. 

Casinum, i, «. miasto w Lacyum; 
stąd Casinas, atis, Kasynacki. 

Casiua, ii, ?». góra między Ara¬ 
bią i Egiptem; przym. tyczący się 
góry Kasyns. 

Caaperia, ae, i. miasteczko Sa¬ 
binów. 

Oaspium marę, albo pelagus i Caa- 
pin* oceanus, morze Kaspijskie; 
stąd: a) Caspius, a, um, do morza 
Kaspijskiego należący, mons (gó¬ 
ry między Armenią i Medyą ze 
sławnym wąwozem C. pylae albo 
C. Tia, C. claustra; bj Caspiadae, 
arum, i Caspiani, órum, zn. mie¬ 
szkańcy nad morzem Kaspijskiem 

Cassandra, ae, z. córka Pryama. 
Cassandrea, albo -la, ae, i. przez 
Kassandra odbudowane miasto Po- 
tidea; stąd: o) Cassandrenses, ium, 
«. Kassandreńczycy; h) Cassan- 
dreus, ei, m. Kassandrejczyk (Apol- 
lodorus). 

Casoe, przyst. napróżno, nadare¬ 
mnie. 

Casei, orum, tn. lud w Brytanii 
południowej. 

Cajeia, patrz Casia. 
Cassida, ae, i. szyszak, bełm. 
Cassiópe, es, ż. miasto i przylądek 

na wyspie Korcyrze. 
Cassiópe, es, ż. żona Cefeusza i 
matka Andromedy. 

Cassis, idis, szyszak, hełm. 
Casais, is, m. zwykle w licz. mn. 
casses, ium, sieć łowcza, właśc. 
i przenoś, casses alicui teuderę. 

Cassita, ae, i. dzierlatka. 
Cassius, a, um, nazwisko Todu 

Rzymskiego: stąd Cassianti*, a 
nm, Kassyański, do Kassynsza na¬ 
leżący. 

Cassus, a, um, czczy, próżny, nux; 
zwykle z przyp. 6 albo 2, ogoło¬ 
cony, pozbawiony, lumine albo 
aethere f umarły); — przenoś, pró¬ 
żny, nadaremny, nieużyteczny, 
bezskuteczny, copin rerborum; la- 
bores; in cassum albo incassum, 
nadaremnie, bez korzyści, i cassa, 
orum, n. rzeczy daremne, nieu¬ 
żyteczne. 

Castabalum, i,«. miasto w Cylicyi 
Castalia, ae, i. źródło u stóp Par¬ 
nasu; stąd Castalius, a, um, Ka- 
stalski. 

Caetanea, ae, f. kasztan drzewo i 
owoc. 

Caste, przyst. czysto, bez skazy, 
firere; niewinnie, nieskażenie, 
święcie, sumiennie, labor caste in- 
tegreąue rersatus: także: lingua 
lalina uti (mówić czysto, popra¬ 
wnie po łacinie). 

Castellanus, a, um, zamkowy, do 
twierdzy należący; rzeczom. castel- 
lani, orum,j». mieszkańcy zamków. 

Castellatim, przyst. po zamkach, po 
twierdzach; gromadami. 

Castelium, i, n. miejsce warowne, 
zamek, twierdza; — przenoś, obro¬ 
na, ucieczka, przytułek, c. latro- 
cińii (stek łotrostwa). 

Castigatio, ónla, i. strofowanie, 
karcenie. 

Castlgator, óris, m karciciel, 
przyganiacz. 

Castigatua, a, um, ścieśniony, po¬ 
hamowany, ograniczony, stro¬ 
fowany. 

Caatigo, 1. prostować, karcić, ga¬ 
nić, łajać, lingua, rerbis, literis, 
v er beribus aLń]uem; morantes, se- 
gniores; nimiam leni talem; popra¬ 
wiać, carmen, ritia sua; ukrócić, 
hamewać, equum frenis asperio- 
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nłras; dolorem; poet. otaczać, o- 
graniczać, insulam aquis. 

Castimónla, ae, ż. czystość ciała 
i duszy, niepokalaność, niewinność. 

Caatitas, atu, i. czystość we wzglę¬ 
dzie moralnym, niewinność oby¬ 
czajów, niepokalaność. 

Castor, ćris, m. bóbr. 
Castor, órls, m. syn Tyndara kró¬ 
la spartańskiego iLedy, brat He¬ 
leny i Polluksa, z którym imędzy 
gwiazdy przeniesiony, był bó¬ 
stwem opiekuńczem żeglujących. 

Caatoreum, i, n. strój bobrowy. 
Castra, patrz castrum. 
Caatrensia, e, tyczący się obozu, 

obozowy; peculium c., to, co so¬ 
bie syu w czasie służby wojsko¬ 
wej zebral;exsilinm c., ciągła służ¬ 
ba wojskowa. 

Castro, 1. czyścić, kastrować, ka¬ 
płonić;— przenoś, osłabiać, łago¬ 
dzić. 

Castrum, i, tt. warowne miejsce, 
zamek, twierdza, w licz. urn. ca¬ 
stra, orum, «. obóz, c. statira, 
aestira, hiberna, obóz stały, letni, 
zimowy; naralia albo nautica, 
miejsce, gdzie okręty stoją w po¬ 
gotowiu do bitwy; castra haberc 
contra aliąuem, wojnę z kim !pTo- 
wadzić; c. morere, obóz zwinąć, 
ruszyć z obozem, dalej się posu¬ 
nąć; c. pnetoriana, koszary gwar- 
dyicesarskiśj; c.cerea, ulo pszczel¬ 
ne; dzienny pochód żołnierzy, 
tertiis, undecimie castris Ancyram 
yeuit; służba wojskowa, castris est 
vobis utendum, non palaestra; 
magnum in castris usum habere; 
— przenoś, stronnictwo, zwolen- 
nictwo, in Epicnri nos castra con- 
jecimus; nil cupientium castra 
pęto. 2) Nazwisko różnych miej¬ 
scowości: C. Album, miejsce 
w Hiszpanii tarrakoneńskiśj; C. 
Juni, albo samo C. miejsce Rutu- 

lów w Łacynm; C. Noyum, osa¬ 
da Rzymska na pobrzeżu Etruryi; 
C. Norum, albo samo C. miasto 
w Picenie; C. Truentinum, albo 
Truentum, miejsce w Picenie; C 
Verginm, miejsce w Hiszpanii tar- 
rakoneńskiśj; w licz. mu.. Castra 
Aleiandri, miejsce w Egipcie nie¬ 
daleko Pełuzyum; C. Corneliana 
albo Cornelia, wzgórze między 
Utyką i rzeką Bagrada; C- Cyri, 
okolica w Kapadocyi niedaleko 
Tyany; C. Posthnmiana, miejsce 
w Hiszpanii betyckiśj. 

Caatulo, onls, z. miasto w Hi¬ 
szpanii tarrakoneńskiśj; stąd Ca- 
stulonensis, e, kastuloncński, saltus. 

Caitua, a, urn, czysty, niezmaza- 
ny, a cruore cmii; także; sermo, 
czysta mowa, bez błędów; cnotli¬ 
wy, nieskazitelny, poczciwy, nie¬ 
winny, święty, powściągliwy. 

Casus, us, vi. padanie, nivis; u- 
padanic, upadek , obalenie się; 
zniszczenie, graiiore casu de- 
cidunt tnrrcs, urbis; loci (zapa¬ 
dnięcie się przez trzęsienie ziemi). 
- Przenoś, a i zdarzenie, przy¬ 

padek, c. mirificus: quod fitcoc- 
co casu; upadek, nieszczęście, ca- 
sum alicujus lacrimare, casibus 
fractus; a'stąd śmierć, Saturnini 
atqne Gracchorum casus; w odnie¬ 
sieniu do czasu: koniec, extre- 
mum sub casum hiemis; przypa¬ 
dek grammatyczny, rectus, obli- 
quus, 2) okoliczność, sposobność, 
narigandi; sese casum TictoriM 
invcnturum. 

Catabatbmoa, i, m. dolina mię¬ 
dzy Egiptem i Libią. 

Catadupa, orum, n katarakty Nilu. 
Catalauni, orum, m. lud i miasto 

w tiallii belgijskiej. 
Catamitua, i, m. Ganimedea; 2) 

rozpustnik, lubieżnik. 
Oatana, patrz Catina. 
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Cataónes, um, *>. Kataonowie, 
mieszkańcy krainy zwanćj Catao- 
nla, ae, i. w Azyl Mniejszej. 

Catephrootes, ae, m pano r:; stąd 
cataphractus, a, um , opatrzony 
pancerzem, pancerny. 

Oataplua, J, m. przyplynieme do 
portu; 2} flota. 

Catapulte, ae, i. kosza wojenna 
wielka, z której pociski, strzały 
i t. p. rzucano. 

Oat&raota, ae, i. i -ctes, ae, ta. 
wodospad,; lluz; upust, spust. 

Oataaoopium, ii, n. i -pus, i, tn. 
okręt lekki na zwiady. 

Cataata, ae, z. rusztowanie. 
Cate, pnytt. zręcznie , przezornie, 
roztropnie. 

Cateja, ae. i. gatunek pocisku. 
Catellui, i, m i catella, ae, i. pie¬ 
sek (od catutos, a). 

Catellua, i, m. i catella, ae, i. łań¬ 
cuszek (od catena). 

CatSna, ae, i. łańcuch, więzy, kaj¬ 
dany, catenas injicere alicui, al¬ 
bo in catenas conjicere aliquem; 
in eatenis tenere albo habere; — 
przenoś, eatenis legum constrictus 
(hamulcem,wędzidłem praw wstrzy¬ 
many); animum compescere oatóna 

Catenatuc, a, um, związany, skrę¬ 
powany:—przenoś, połączony, spo¬ 
jony. 

Caterwa, ae, i. tłum ludu, groma¬ 
da, orszak, mnóstwo ludzi i zwie¬ 
rząt; c. conductitiae, wojsko na¬ 
jemnicze; c. yerborum, mnóstwo 
wyrazów. 

Caterratim, przytł. gromadnie, tłu¬ 
mnie. 

Cati&nua, patTZ Catius. 
CHtUIna, ae, m. nazwisko Rzym¬ 
skie; stąd Catiiinarins, a, um, ty¬ 
czący się Kąty liny. 

CatUlua, i, ta. miseczka. 
Oattlloa i Catilua, i, m. syn Am- 

fiaransa, który z braćmi' swymi, 

Koraksem i Tyburtem założył 
Tybur. 

Oatina, ae, i. miasto w Sycylii; 
stąd Catinensis, e, Katyneński i 
Gatinenses, ium, m. Katyneńczycy. 

Oatinua, i, n. misa plaska, fajerka. 
Catius, ii, j». filozof epikurejski 
z Insubryi; stąd Cati&nus, a, um, 
Kacyański. 

Cato, ónis, m. rzymskie imię, fa 
milii: M. Porcius Cato, starszy 
i młodszy; 2) w ogóle: człowiek 
surowych obyczajów. Stąd a) Ca- 
tonianus, a, um, Katoniański, ty¬ 
czący się Katona; 6) ęatonlnt, 
orum, m. zwolennicy Katona. 

Catónium, ii, m. świat podziemny 
Catti, orum, m. lud Germanii. 
Catula, ae, i. suczka. 
Catullus, i, m. rzymskie nazwisko 
Catulus, i, ta. piesek; w ogóle; 

mówi się i o innych młodych 
zwierzętach; 2) rzymskie nazwisko. 

Caturiges, um, m. lud w tiallii 
narboneńskiój. 

Catus, a, um, zręczny, chytry, 
roztropny, dowcipny, c. jaculari, 
c. legum, biegły w prawic. 

Cauoaaua, i, m. łańcuch gór mię¬ 
dzy morzem Czamćm i Kaspij- 
skiśm; stąd Caucasius, a, um, 
Kaukazki. 

Cauda, ae, i. ogon; caudam jac- 
tare popeilo, pochlebiać, nadska¬ 
kiwać, łasić się; caudam trahere, 
szydzić z kogo. 

Caudex, iois, ta. pień, stąd cau- 
dicarius, a, um, z pniaka zrobiony 

Caudium,ii,>t. miasto w Samnium 
stąd Caudinus, a, um, Kaudyński 
i Caudini, orum, m. Kaudynowie. 

Cnulae, orum, i. otwór; loch, za 
groda 

Caulis, is, ta. łodyga, głąb, zwła 
szcza kapusty; kapusta. 

Csulon, ónis, ta. i Caulonia, ae 
f. miasto Brucyów. 
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Caunwe, i i. miasto w Karyi; stąd 
Cauneus, albo -ius, a, um, Kan¬ 
ni jski; Caunii, oram, m. Kaunij- 
ezycy Cauneae, albo Caun&e, 
arum, i. figi kaunijskie. 

Oaupo, Ania, m szynkarz, karcz¬ 
marz. przekupień, 

Cteupona, ae, i. karczma, dom 
szynkowy. 

Cauponius, a, om, do gospody 
ściągający się, karczmarski, artes 
c. eiercere, zajmować się szyn¬ 
kiem 

Oauponor, gospodę utrzymywać; 
dla zysku co czynić. 

Cuuponula, ae, *. karczemka. 
Oaurua, albo corus, i, m. wiatr 
północno-zachodni. 

Causa, albo canssa, ae, s. oj spra¬ 
wa, przedmiot, rzecz, interes, c. 
reipublicae; popu li Eomani; cau¬ 
sa, qaam Pompcjus susceperat; 
opiimatiuin causara agere, permi- 
sit, ut omnem causam in se trans- 
ferreut; qui super tali causa co¬ 
dom missi erant; szczególnićj spTa- 
wa sądowa, proces, causae publi- 
cae, priratae; causam dicere. mó- 
wić w sprawie sądowćj, mićć pro¬ 
ces, bronić się w sądzie; c. capi- 
tis dicere, mieć proces kryminal¬ 
ny; c. cadere, przegrać sprawę; 
indicta causa, bez obrony; h) po¬ 
łożenie, stosunek, aiia in causa 
M. Catofuit, aliaccteri; ineadem 
causa esse; est alicui causa cum ali- 
quo (związek); c) przyczyna, zasada, 
powód, pobudka, hanc nactus ap- 
pcllationis causam; mihi causain 
ezplicandae philosopbiae attulit 
grsris casus ciritatis; alia causa 
fuit damnationis; cum causa ac- 
cedere ad accusandum (z pewną 
zasadą); anuis inferiores non cau¬ 
sa fuissent, justis de causis; non 
sine causa; a stąd causa z po¬ 

przedzającym przyp. 2. dla, restri 
honoris causa; z zaimkami dzierż, 
mea, tut, suk, oausA (dla mnie 
i t. d.); pozór, pokrywka, przy¬ 
czyna pozorna, causam intersero- 
re, interponere, inferre; qno faci- 
lius causam beilandi reperiret, 
wymówka, uniewinnienie, causam 
accipere; d) causa sontica, wy¬ 
mówka ważna, prawna dla sła¬ 
bości. 

Caua&rius, a, um, słaby, chorowi¬ 
ty; -rucio 10. żołnierz odprawiony 
dla słabości. 

Cauaidloua, i, m. obrońca sądowy. 
Causor, 1. przytaczać za powód, 
wymawiać się czćm, aliquid, al¬ 
bo z 4 przyp. i tr. bez.; z quod. 

Cauaula, ae, ś. drobna, mała oko¬ 
liczność; mała sprawka. 

Caute, pnyd. ostrożnie, przezornie. 
Cautes, is, i. ostra skała. 
Cautio, ónls, i. ostrożuość, prze¬ 
zorność, mea c. est, do mnie na¬ 
leży być ostrożnym; res c&utio- 
nem habet (wymaga ostrożności; 
albo przedstawia możność ustrze¬ 
żenia się); szczegół, zabezpiecze¬ 
nie, rękojmia, kaucya; także; ust¬ 
ne zapewnienie. 

Cautor, óris, n. poręczyciel. 
Cautus, a, um, przozorny, pilnu¬ 
jący się, ostrożny, in aliijua re; 
cautus assumere; chytry, przebie¬ 
gły, vuJpcs; 2) ubezpieczony, za¬ 
pewniony, res (majątek) numi; — 
przenoś, bezpieczny, pewny, iu 
eam partem peccare, ąuae est cau- 
tior. 

Cavaedium, ii, h. dziedziniec środ¬ 
kowy. 

Csm, ae, i. pnestrzeń ogrodzo¬ 
na, zamknięta zewsząd; aj klatka, 
ul; h) miejsce dla widzów w tea¬ 
trze; teatr, zgromadzenie, grono 
widzów. 
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Cutoo, eSwl , cantom, 2. strzedz się, 
mićć się na baczności, chronić się, 
unikać, quum aninram attendisset 
ad carcndum (zwrócił uwagę na 
to, aby się ustrzedz); ab aliquo, 
albo aliqiia re; aliquem, albo a- 
liquid; stąd biernie: carenda e- 
tiam gloriac cupiditas; także ztr. 
bezok.; ze spój. ne, i ut; care 
credas, nie wierz; cave ezistimas, 
nie myśl; carere ab aliquo, zro¬ 
bić zastrzeżenie, zapewnienie; 2) 
carere alicui, mieć o kim albo 
o czćm staranie, dbać; b) carere 
obsidibus depecunia, przez zakła¬ 
dników zabezpieczyć oddanie pie¬ 
niędzy; c) prawnie, na piśmie coś 
zastrzedz, lege, testainento, cantom 
est in lege dc re, albo nc- albo 
ut-; d) nieść, dać pomoc sądową, 
in jare. [pieczara. 

Cawerna. ae, f. jaskinia, grota, 
Carill&tlo, dnia, i. szyderstwo, 
drwiny, przymówka; wykręty so- 
fistyczne. 

Cawillator, ória, m. szyderca, wy- 
krętacz, sofista. 

CariUor, 1. drwić, szydzić, przy- 
mawiać, przyganiać, aliqnem. 

CariHum, i, n. albo -us, i, m. 
drwiny. 

Caro, 1. wydrążać, lintres arbori- 
bns, wyrabiać; clipeum gladio, 
przebić. 

Cam, a, urn, wydrążony, czczy; 
próżny; poet. trabs, (statek wo¬ 
dny); flumen (głęboki); nubes i 
umbra (osłaniający); rzecz. carom, 
i, n. wydrążenie, dół, jama. 

Oaysti oa, albo -os, i, m. rzeka 
w Jonii; stąd Caystrius, a, um, 
należący do rzeki Kaistrus. 

Cea i Cła, ac,- także Ccos (4 przyp. 
Ceo) i. jedna z wysp Cykladyj- 
skićh; stąd Ceus, a, um, Cąjski 
z wyspy Cei, i Cei, oram, m 
mieszkańcy wyspy Ce*. 

Cebenna, albo Cerenna, ae, *■ 
góry w Gallii. 

Cebrśti, enla, w. bożek rzeczny 
w Troadzic, ojciec Hespcryi, któ¬ 
ra stąd nazywa się Cebrenis, 
idos, ż. 

Cecrops, opis, m. pierwszy król 
Ateński; stąd aj Cecropides, ae, 
m. Cekropida, w licz. mn.^Aień- 
czycy; b) Gecropis, idte, ś. po¬ 
chodząca od Cekropsa, przymiot 
Cccropis, Attycka; c) Cecropius, 
a, um, Cekropski, Attycki; ari 
Cecropia albo samo Cecropia, ac 
i. zamek Aten. 

Cedo, cessi, ccssum, 3. iść, in tu- 
tum; — przenoś, iść, udać się, 
wypaść, prospere, małe; uteun- 
que cesscrit. W szczegół.: 1) odejść, 
oddalić się, ustąpić, nrbe, Italia, 
loco (swoje stanowisko opuścić); 
e concione, e patria; de oppidis; 
ab ordine; rita albo e rita (um¬ 
rzeć); — przenoś, odstąpić czego, 
zrzec się, alicui ho li o rum posses- 
sione; przyznać co, zostawić, ali- 
quid amicitiae; currum alicui; 
także: z ut, albo 4 przyp. i tr. 
bezok.; b) ustąpić, Testigio c. (0 
piasku: ustąpić się pod nogami); 
— przenoś, uledz, hosti, fortunae, 
tempori, inridiae cirium, pertina- 
ciae alicujus, malis, alicui; ma¬ 
jorem auctoritati, precibus; ustą¬ 
pić komu pierwszeństwa, nie wy¬ 
równać w czem; alicui rirtute, 
caritate, alicui in aliqua re; c) 
przeminąć, upłynąć, zniknąć, ce- 
dit dics, hora, gloria, fiducia i t. p.; 
2) dostać się, przejść, przemienić 
się w co, alicui; alicui in usum; 
alicui praedae, albo in praedam 
aticujus; także cohortes fortitudi- 
nis praemia cedunt (stają się na¬ 
grodą męztwa); cui triplicis cessit 
fortuna novissima regni (o Pluto- 
Die); res omnis Albana in Borna- 
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nom cessit imperiom; ccssit in 
prorerbium, poszło w przysłowie. 

Cedo, ułom- daj; powiedz; weź, 
pozwólno, cedo aquam; cedo, quid 
faciain. 

Cedrus, i, i. ccdr drzewo; 2) ole¬ 
jek cedrowy, który chroni od zbó- 
twialości i robactwa, stad carmi- 
na linenda cedro, godne nieśmier¬ 
telności 

Celaenae, arum, i. miasto we Fry- 
gii; stąd Celacnaeus, a, lun, Ce- 
lenejski. 

Celaeno, os, ż. córka Atlasa. 2) 
jedna z Harpij. 

Celeber, bris, bre, uczęszczany od 
ludzi, loeus, oraculum; także; 
ludny, orbs, loca urbis; poet.ee- 
leberrima fontibos Ide (obfita 
w źródła); stąd aj przez liczne ze¬ 
branie uświetniony, oroczysty, 
trlumphus; populi gratulatio: b) 
sławny, uwielbiony, znakomity, 
głośny, słynny, res, fama, nomen; 
celebres nominibos, opibus, gra- 
tia, amicitiis; viri dirersis rirtu- 
tibus celebres; Mcdus magicae 
artis c. 2) = crcber, obfity, czę¬ 
sty, verba, usos sa^ittandi. 

Celebratio, ónis, i. liczne zebra¬ 
nie, zgromadzenie, uroczysty ob¬ 
chód, uroczystość. 

Celebratue, a, um, często używa¬ 
ny, res celebratissimae ©mniam 
sermonc; uroczysty, świetny, dies, 
supplicatio. 

Celebritas, atia, i. liczne zebranie, 
kupienie się, in celebritate viae 
rersari; szczególniej o zgielkliwćm 
życiu w Ezymie; stąd: aj uro¬ 
czystość, obchód uroczysty, su¬ 
prem! dici; ludis celebritatcm ad- 
dere; bj wziętość,sława, conseąui 
celebritatcm sermonis hominum 

Celebró, 1. licznie i często odwie¬ 
dzać , uczęszczać, domom, viam; 
napełniać, celebr&ntur aures quo- 

tidie noris nominibos; conciones 
convicio. Stąd: a) często co czy¬ 
nić, mówić, używać czego, artes; 
legem omnibus concionibus: bj u- 
roczyście obchodzić, festos dies, 
nuptias; milesimus annus Bomae 
celebratus est: tota Celebrante Si- 
cilia sepultus est (przy uroczy- 
stem współuczestnictwie całćj Sy¬ 
cylii); cj chwalić, wysławiać, u- 
wielbiać, nomen alicujus scriptis; 
hoc tota Graecia celebratum est; 
memoriam nominis; Tirum, heroa; 
lyra; stąd oznajmić, objawić, o- 
głaszać, rem. 

Celelates, um, m. lud Liguryjski. 
Celenna, ae, ś. miasto w Kam¬ 

panii. 
Celer, celeris, celerc, prędki, sko¬ 
ry, szybki, auzilium, rumor, Ti- 
ctoria, ignis, oratio (ożywiona); 
remedia (skutkujące); — przenoś, 
ani mus, żywy; w zlćm znaczeniu: 
gwałtowny, porywczy; także z tr 
bezok. irasci. Celeres, straż przy¬ 
boczna Bomulusa złożona ze 300 
jeźdźców. 

Celeńpes, pedis, szybkonogil 
Celeritas, itls, i. prędkość, szyb¬ 
kość, rączość; cełeritate uti, pręd¬ 
ko, żywo brać się do rzeczy; ce- 
leritas £unae; remedii (prędki 
skutek): — przenoś, acimorum, in- 
genii (przytomność) consilii (pręd¬ 
kość w obmyśleniu środków sta¬ 
nowczych)-. 

Celeritor, pnytl. prędko, szybko, 
rycblo, celerius Opinione, prędzćj 
nad mniemanie; quam celerrime, 
jak najprędzćj. 

Celeriuaoule, priysł. nieco prędzćj. 
Celero, 1. przyśpieszać; 2) w znacz, 

nieprzech. spieszyć się, ad Asiam. 
Celetrum, i, tt. miasto w Mace¬ 

donii. 
Oeieua, i, m. król i kapłan Ccrery 

w Eleuzynie. 
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Colta, a®, i. komórka, izdebka, dla 
sług i niewolników; spiżarnia, 
skład, olearia, Tinaria; komórki 
w plastrach; 2) w świątyni miej¬ 
sce, gdzie stal posąg jakiego bó¬ 
stwa (framuga, kaplica)- c. Con¬ 
cordia®; c. Jońs. 

Colo, 1. taić, ukrywać, aliquem 
aliquid, coś przed kim; także: a- 
liquem de aliqua re; celor de te 
(ukrywają coś względem ciebie 
przede mną); bardzo rzadko: id 
Alcibiadi diutius celari non po- 
tuit; celabitur aurtor; id quum 
minus diligentei esset celatum; 
nakoniec z nastę. zdaniem wzglę- 
dnein, celans qua voluntate esset. 

Coloz, 5oia, i. statek lekki. 
Celaitado, inia, i. wysokość. 
CeUua, a, urn, wysoki, wyniosły; 

— przenoś, znakomity, szlachetny, 
animus celsior; celsus men te; du¬ 
mny, celsi praetereunt. 

Celta®, arum, m. mieszkańcy po¬ 
łudniowej Gallii; stąd Celticus, a, 
urn Celtycki do poludn. Gallii 
należący. 

CettibSri, orum, m. lud mieszka¬ 
jący w środkowej Hiszpanii, zwa- 
aój Celtiberia, ae, stąd Celti- 
berieus, a, nm, Celtyherski. 

Cenaeum, i, n. północno-zachodni 
przylądek Eubci; stąd Cenacns, 
a, urn, Cenejski. 

Conohroao, arum, i port Koryncki. 
Cenimagnt, orum, m. lud w Bry¬ 

tanii. 
Cenomanl, patrz Aulerci. 
Cenaeo, ceusoi, censum; 2. szaco¬ 

wać, oceniać; szczegół, o cenzo¬ 
rze: majątek obywateli szacować; 
stąd capite ccnsi, najuboższa klas- 
sa obywateli, którzy oprocz sa¬ 
mych siebie nic nie mieli do po¬ 
pisu: censcndi formula, formula, 
zasada, podtug którćj majątek o- 
bywatoli był szacowany, legem 

censni censendo dicere, zasadę do 
tego ustanowić; esse censui cen- 
seudo (o majątku, który powinien 
być objęty spisem); bj mniemać, 
sądzie, z 4 przyp. i tryb. bezok. 
albo z nastę. spój. quid mihiani- 
mi censes fore; senatns censui t, 
ut-; veremini, censeo, no-; vera c. 
(uważać za zgodne z prawdą); a- 
licui aliquid, uznać co komu za 
stosowne przy naradach -, glosować, 
zdanie swoje objawiać, utcensuit, 
zwykle z 4 przyp. i tryb. bezok., 
albo ze spój. ut; także z 4 prz. 
pars eruptionem censebant; dedi- 
tionem; o senacie: uchwalić, po¬ 
stanowić, quae patres censucrunt; 
bcllum alicui, także z nastę. ut, 
albo 4 pTzy. i tr. bezok. 

Censor, órls, m Cenzor, urzędnik 
Bzymski: było ich dwóch; zajmo¬ 
wali się spisem obywateli i osza¬ 
cowaniem ich majątku, czuwaniem 
nad icb publiczne m i prywatnćm 
życiem, pod względem moralno¬ 
ści irządności, wydzierżawianiem 
dochodów publicznych. 2) przy- 
ganiacz, krytyk, censor castiga- 
torque minorum. 

Censorinui, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Censoriua, a. um, do cenzorów 
ściągający się, cenzorski; animad- 
versio, tabulae; homo c. albo sa¬ 
mo censorius, były cenzor; 2) po¬ 
ważny, surowy. 

Canaura, ae, *. cenzura, urząd cen¬ 
zora; — przenoś, wszelki sąd o 
czćm, krytyka. 

Censua, us, m. spis ludności i ma¬ 
jątków u Bzymian przez cenzorów 
sporządzany, censum habere, age- 
re, facere, sporządzać spis; censu 
probibere albo ezdudere, odma¬ 
wiać przyjęcia do spisu; stąd: a) 
wykaz, lista obywateli, omnibus 
in censum relatis; b) majątek, bo- 
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gactwo, posiadłość, senatorius, 
eąuester; homo sine censu; tenui 
censu. 

Centaurus, i, m. Centaur: tak na¬ 
zywano dzikich mieszkanców Tes- 
salii, którzy spostrzeżeni siedzący 
na koniu uznani byli za istoty 
7. góry do człowieka, a od stóp 
do konia podobne; nobilis (o Chi- 
ronie); stąd centaureus, a, um. 
Centaurów tyczący się. 2) gwia¬ 
zdozbiór w stronie południowej; 
3) nazwisko okrętu. 

Centóni, ae, a, po stu; u poetów 
także w licz., poj. [zwisko, 

Centónius, ii, m. rzymskie prze- 
Centealmus, a, um,aetny; neczotc. 
centesima, ae, ś. procent jeden 
od sta miesięcznie, albo dwanaście 
rocznie. 

Centleeps, clpitie, stugłowy. 
Centies, przytł. stokroć, setnie, cen- 
ties sestertium, dziesięć milionów 
sestereyów. 

Centlm&nus, a, um, sturęki. 
Cen to, dnia, n. łachmany, odzież 
licha. 

Centrónes, um, m. imię ludów 
w Gallu narboneńskićj i belgij¬ 
skiej. 

Centnm, sto; w ogóle, baTdzo wiele. 
Centumalua, i, m. rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Centumgeminus, a, um, stolro- 
tny; sturęki, Briareus. 

Centumwir, i, m. w 1. m. centen- 
tumriri, orum, atu mężów, zgro¬ 
madzenie sędziów do spraw pry¬ 
watnych; stąd centumriralis, e, ty¬ 
czący się centumwirów. 

Centunculus, i, m. bebe pokrycie. 
Centuria, ae, z. setnia, oddział woj¬ 
ska pierwiastkowo ze stu, a pó¬ 
źniej z sześćdziesięciu żołnierzy 
złożony; b) część ludu rzymskie¬ 
go, który SerwiuszTuliluw na 193 
setni podzielił. 

Centurlatim, centuryatni, dzieląc 
na centurye. 

Cśnturlatus, us, m. setnictwo, po¬ 
sada setnika. 

Centurio, 1. dzielić na setnie, homi- 
nes, jurentutem: porów, eomitium. 

Centurio, fintę, m setnik. 
Centuripae, arum, i. albo Centu- 
riplna, orum, n. miasto w Sycyli: 
stąd Centuripinus, a, um, Centu- 
rypiński i Conturipini, orum, m. 
Centurypinowie. 

Ceos, patrz Cea. 
Cepa, patrz cacpa. 
CephaJlenes, um, *». Cefalleńczycy, 

mieszkańcy wyspy na morzu Joń- 
skićm, zwanćj Cepballcnia, ae, i. 

Cephaloedte is, i. i Cephaloedium, 
ii, n. miasto na wyspie Sycylii; stąd 
Cephaloedtt&nus, a, um, Cefale- 
dytański i Cefaloedit&ni, orum, 
m. Ccfalcdytańczycy. 

Cepheis, -ius, patrz Cepbcus. 
Cepnen.es, um, lud w JStyopii. 
Cepheuo,ei, i eos, m. król w Etyo- 
pii, mąż Kassyopei, ojciec Andro¬ 
medy; stąd Cepheis, idie, i. i Ce- 
pheius, a, um. od Gefeusza pocho¬ 
dzący, Cefejski. 

Cephiasua, i, tu. rzeka, 1) w Focy- 
dzie i Beocyi; jako bożek rzeczny, 
ojciec Nareyssa zwanego Cepbis- 
sius; stąd Cephissis, idis, *. z Ce- 
fissu; 2) wAttyce; stąd Cefissias, 
idis, ś. do Cefissu odnosząca się. 

Córa, ae, ś. aj wosk; w licz. mn. 
W susz pszczelny; c) tablica woskiem 
powleczona u starożytnych, na któ- 
rój pisali, stąd wszelkio pismo; 
d) signum cerae albo samo cera, 
pieczęć; ej cerae, popiersia, obra¬ 
zy przodków. 

Ceramlcus, i, m. dwa place tego 
imienia, jeden w Atenach, a drugi 
za miastem. 

Cer&rium, ii, n. podatek, pie- 
czętne. 
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Ceraetae arum, w pierwotni mleaz- 
is&cy wyspy Cypru. 

Ceraaus, i, wiśnia. 
Ceraunus, i, m. pieron; stąd Ce- 
raunios, a, um, tyczący się pio¬ 
runu; stąd Ceraunii montes, albo 
Ceraunia, orum, n. pasmo gór mię¬ 
dzy Epirem i Iiliryą, z przyląd¬ 
kiem Acrocerannia, znanym z burz. 

Cerbórus, i, m. Cerber, pies strze¬ 
gący progów piekieł; stąd Cerbe- 
tcus, a, um, do Cerbera należący. 

Ceroótae, arom, *». lud wSarma- 
cyi azyatyckiój. 

Ceroetiuo, ii, m. góra w Tessalii. 
Ceroina, ae, i. wyspa i miasto 
przed małą Syrtą; stąd Cercina- 
tes, um, m. Cercynaci. 

Ceroópes, um, »». lud na wyspie 
Pitekuzie 

Cerounis, i, m. gatunek ryby mor- 
skićj; 2) okręt lekki. 

Ceroyo, ónls, m. rozbójnik wAt- 
tyce, którego Tczeusz zabił. 

Cerealis, patrz Ceres. 
Cerebrósue, a, um, szalony, gnie- 
wliwy, popędliwy. 

Cerebrum, i, n. mózg; rozum, 
gniew. 

Ceres, Cereris, i. córka Satur¬ 
na, matka Prozerpiny, bogini 
zboża; 2) zboże, Chleb, owoce, 
potrawy, terra ferar Cereris; Ce- 
rerem canistris erpediunt; Ceres 
corropta undis. Stąd Cerealis, e, 
tyczący się Cerery, albo zboża, 
albo zasiewu, monera, cblób; ar- 
ma, narzędzia zbożowe. 

Cereus, a, um, woskowy, (rzecz, 
świeca woskowa); podobny do wo¬ 
sku, żółty lak wosk; — przenoś, 
miękki, gibki, łatwo dający się 
przekształcić, cereus in ritium 
flecii. 

OerŁmónla, aa, i. obrządek religij¬ 
ny, cześć bogom oddawana przez 
oznaki zewnętrzne; 2) świętość ja- 

kiój rzeczy, polluere cerimoniam 
legationis. 

Cerintha, ae, albo -e, es, i. ro¬ 
ślina, którą lubią pszczoły. 

Cerno creri, cretum, 3. odłączać, 
oddzielać, per foramina (przesie¬ 
wać); cemere oculis, albo samo 
cernere, widzićć, dostrzedz- aliquem 
albo aliąuid; z 4 przy. i tr. bez 
albo ze zdaniem względnym; — 
przenoś, aj animo, iogenio aliąuid, 
poznać, spostrzedz, zwykle samo 
cemere aliąuid, albo z 4 przyp. 
i try bezok.; cerni aiiqua re, al¬ 
bo in aliqua re, dać się poznać, 
pokazywać się; b) — decernere, 
rozstrzygnąć, iater se ferro; pro 
patria (walczyć) cernere heredita- 
tem, odziedziczyć spadek albo o- 
świadczyć, źe się ma chęć przy¬ 
jęcia spadku. 

Cemuus, a, um, twarzą ku ziemi 
pochylony. 

Cero, 1. woskować, woskiem na¬ 
puszczać, powlekać. 

Cerritus, bezrozumny, waryat. 
Certamen, inis, n. spór, sprzeczka, 

wspótubieganie się , bonoris di- 
vitiarum; w odniesieniu do dzia¬ 
łań wojennych: walka c. pugnao; 
— proelium,; certamine comisso; 
c. uavale albo cjassicum, bitwa 
morska. 

Certatim, jmysi. ubiegając się, na 
wyścigi. 

Certfttio, ónls, i. spór, walka, spra¬ 
wa u sądu, w znacz. właź. i przen.; 
c. poenae albo mulctae, publiczne 
rozprawianie się w sądzie wzglę¬ 
dem naznaczonćj kary. 

Certe, pnytt. pewnie niezawodnie, 
b) przyuajmnićj, jednakże. 

Certo pnysl. pewnie, z pewnością, 
c. scio, wiem z pewnością, jestem 
przekonany. 

Certo, 1. walczyć, spór wieść, ar- 
mis, acie, proeMo; cum aliquo de 
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alians re; pro aliqua re; także: 
Terbis, or&tione, odiis, joco; cum 
nsuris fructibus praediorutn, cały 
dochód folwarczny obracać na za¬ 
płacenie czynszu; w znaczeniu są- 
dowćm; eertandac multae dies, 
dzień do rozprawiania się wzglę¬ 
dem naznaczonćj kary; w ogóle: 
iść na wyścigi, chcićć kogo prze¬ 
wyższyć, certare cum aiiquo ófti- 
ciis; poct. certant ilłudero capto. 

Certus, a, urn, rozstrzygniony, po¬ 
stanowiony, certum est (mihi), 
takie moje postanowienie, wola; 
ł tryb. bez certus mori; z ge- 
rund. eundi, dcscisccndi; stąd ozna¬ 
czony, pewny, dics, numerus, lo- 
cus, signum, nares i t. p.; czasem 
— qutdam, pewny, jakiś, i dla 
tego często w połączeniu z tym 
zaimkiem: insolcntia certorum bo- 
lninum; certis quibusdam verbis; 
— przenoś, o osobach i rzeczach, 
na które się spuścić można: pe¬ 
wny, niezawodny, niewątpliwy, 
amicus, Apollo; certissimum si¬ 
gnum amoris; spes; matricida; id 
jparum certum est; ccrtum ha- 
bere, pro certo habere, scirc affir- 
mare, dicere i t. p. certi aliquid 
explorari non potest; ccrtius co- 
gnosccre de aliqua rc; o osobach, 
które się o ozem z pewnością u- 
wiadamia, ccrtiorem facere ali- 
quem de aliqua rc, alicujus rei, 
z nastę. 4 przy. i try. bożok., al¬ 
bo z nastę. zdaniem względnem, 
uwiadomić kogo oczem; w znacz, 
bier. ccrtiorem fieri, być uwia¬ 
domionym; poet. Anchiscn facio 
certum. 

Cerula, ac, i. kawałek wosku, c. 
miniala, wosk czerwony, którym 
oznaczano miejsca uszkodzone albo 
niedokładne i błędne w rękopi- 
smacb; stąd: miniatulac tuae, c. o 
surowej krytyce. 

Certutsa, ae, i. blcjwas; stąd ce- 
russatus, a, um, blejwasem pocią- 
gniony. 

Cerva, ae, *. lania, w ogóle: jeleń. 
Cervicula, ae, i. szyjka. 
Certrlnu*, a, um, jeleni, tyczący 

się jelenia. 
Cerwix, ois, i. szyja, kark, cerri- 

cem frangere, kark skręcić; — 
przenoś, imponere aliquid cerrici- 
dus suis, aliquidsustinere; in ccr- 
vicibus alicujus esse, impositum 
esse, stare, siedzieć na karku; in 
cer. alicujus collocare (włożyć ko¬ 
mu na kark, obarczyć); a cerrici- 
bus alicujus repeilere, albo de- 
pollero aliquem albo aliquid (u- 
sunąć, oddalić); darc cerricem 
crudebtati (podać kark); zaś: ali¬ 
cujus jugum rigida ccrvice subi- 
rc, nie poddawać się pod jarzmo, 
bronić się upornie; qui erunttan- 
tis cervicibus, którzy będą tak u- 
parci, odważni. 

Cervu8, i, m. jeleń; rosochate pa 
lc, rogatki, kobylice dla wstrzy¬ 
mania nieprzyjaciela. 

Cesaitlo, ónJe. odpoczywanie, pró¬ 
żnowanie, nieczynność. 

Cessatćr, ónta, ociągający się, guz- 
dracz. [wstecz. 

Cesstm, przyf:l. wspak, w tył, 
Oessio, dnie, i. ustąpienie prawne. 
Ccsso, 1. zwlekać, ociągać się, 
albo in aiiqua ro, albo z samym 
4 przyp.; także: quid ccssas mo¬ 
ri? umieraj; ó) ustać, skończyć 
się, imperium cousulare cessaTit; 
cessat usus oculorum; non cessat 
de nobis detrahere (nie przestaje); 
c) być nieczynnym, próżnować, c. 
ab armis, officio; o roli: leżeć od¬ 
łogiem, agri cessant; d) popełniać 
błędy, z dobrej drogi zbaczać, 
quid multum ccssas? 

Ceatrosphendone, es, ś. machina 
wojenna do ciskauia kamieni. 
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Ceatus, patrz caestug. 
Catariua, ii, handlujący rybami; 
cetarium, ii, n. sadzawka. 

Cete, patrz eetus. 
Ceteroąui, albo - quin, przytl. 

wreszcie, w innym względzie. 
Cetera*, a, um, najczęściej w licz. 

mn. oeteri, inni; przysłówkowo: 
ceterum, zresztą; jeżeli quidem, 
albo przeczenie poprzedza: ale 
wszelako, przeciwnie; także: — 
alioquin, pod innym względem; 
cetera i de cetero, przysłówkowo: 
zresztą; Tir cetera sanctissimus; 
de cetero in ©eterom, także: na 
przyszłość, pax in ceterum pacta. 

Cathegua, i, tn. rzymskie nazwisko. 
Cetra, ac, i. mała tarcza skórzana; 
stąd: cetratus, a, um, żołnierz u- 
zbrojony tarczą cetra zwaną; c. 
cohors, i cetrati, odpowiada żoł¬ 
nierzom greckim zwanym peltastae. 

Cetue, i, m. wszelka większa ryba 
morska, mianow. wieloryb, w licz. 
mn. cete. 

Cen, jmysi. podobnie, jakby, jak 
gdyby, ceu łupi, c. flamma; c. si¬ 
ne quo nemo-; jakby ten, bez któ¬ 
rego nikt, i t. d. 

Ceua, patrz Cea. 
Ceyx, yola, tn. król Tracbiny, mąż 
Alcyony. 

ChSMónóa, ae, L miasto w Beo- 
cyi; stąd Chaeronensis, e, pocho¬ 
dzący z Cheronei. 

Chalcódon, dnia, z. miasto w Bi¬ 
tymi; stąd: Chalcedonius, a, um, 
Chalcedoński, z Chalcedonu. 

Chaloidensia, i, -dicus, patrz 
Chalcis. 

Choloioeoos, i. *. przezwisko Mi- 
nerwy u Rzymian. 

Chalciópe, es, i. córka Acetesa, 
siostra Medei. 

Chalola, idta, i. miasto w Eubei; 
stad tf^Chalcidensis, e, z Chalcy- 
dy pochodzący, i Chaicidenaes.ium, 

tn. Chalcydencrycy, z Chalcydy, 
w ogóle: Chalcydyjscy Jończycy 
z Eubei, założyciele Kumy, h) 
Chalcidicus, a, um, Chalcydyjski; 
takie: Kumejski, ars (Kuma). 

Chaldaeus, a, um, Chaldei (połud. 
zachód, cześć Babilonii) tyczący się. 
Chaldejski, rzecz. Chaldaei, oram, 
tn. Chaldejczycy, sławni astrolo¬ 
gowie i wieszczhiarze. 

Chaldaicus, a, um, Chaldejski, ra- 
tiones (astrologia). 

Chalybeiua, a, um, stalowy. 
Chaljrbea, um, ta. a) Ind przy Pon¬ 
cie; b) w Celtyberyi przy rzece Cba- 
lybs, ybia, m. w Hiszpanii tarra- 
koneńskićj. 

Chalyba, yble, m. stal. 
Chana, cs, z. ryba morska. 
Chaónas, um, tn. lud w Epirzc; 

stąd: a) Chaonia, ae, i. Chaonia; 
bj Chaonia, Idie, i. i Chaonius, 
a, um, Chaoński, Epirotski, szcze¬ 
gół. Dodoński. 

Chaos, i 6 przyp. chao, n. m&te- 
rya pierwiastkowa, pomieszanie 
żywiołów, z których się przy stwo¬ 
rzeniu świat rozwinął; 2) kraina 
umarłych, świat podziemny, pró¬ 
żnia głęboka i ciemna. 

Chara, ae, i. korzeń nam nieznany. 
Charaz, actf, i. miejsce obwaro¬ 

wane na dolinie Tempe. 
Charites, um, *• Gracye (Aglaja, 
Eufrozyna i Talia). 

Chariatia, oram, n. familijna uro¬ 
czystość u Rzymian, którą obcho¬ 
dzono 22 lutego; wtedy krewni 

i robili sobie nawzajem podarunki, 
częstowali się i ofiarowali kadzi¬ 
dło swym krewnym zmarłym. 

Charon, ontis, tn. przewoźnik u- 
marlych. 

Charta, ae, £■ papier zrobiony z ro¬ 
śliny krzewu egipskiego papyrua; 
2) pismo, list, i. b p. 

Chart ula, ae, i. papierek, pisemko. 
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Oharybdia, is, i. wir Niebezpiecz¬ 
ny w cieśninie Sycylijskiej na¬ 
przeciw skały Scylla; — przenoś, 
coś niebezpiecznego; także; utrat- 
nik, marnotrawca, bonomm. 

Chauci i Chauohi, orum, m. lud 
niemiecki przy morzu Pólnocnem 

Ohelae, arum, kleszcze u raka: 
2) gwiazdozbiór, waga. 

Chelidonium promontorium, przy¬ 
lądek w Licyi. 

Chelydrus, i, m. gatunek wężów 
jadowitych i smrodliwych. 

Chelys, 4 przyp. yn, 6. y, i. — 

testudo; — przenoś, narzędzie mu¬ 
zyczne, lutnia. [chiragra. 

Cheragra, ae, ś. ból w rękach, 
Cherrouesua i Chersoń-, i, i. pół¬ 

wysep Tracki; stąd Chersonenses, 
ium, ih. mieszkańcy Chersonczu. 

Cheruaci, orum, m. lud Germań¬ 
ski między Wezerą i Elbą. 

Chillaroha, ae, m. przełożony nad 
tysiącem zbrojnych i Chiliarchus, 
i, ni. u Persów pierwszy urzędnik 
po królu, kanclerz państwa. 

Chimaera, ae, i. potwór podobny 
z przodu do lwa, we środku do 
kozy, z tylu do smoka; zabity od 
Bellerofonta; stąd chimaerifer, 
era, erum, rodzący chimerę (o Li¬ 
cyi, skąd ten potwór pochodził). 

Chiona, es, i. córka Dcdaliona, 
matka Aulikusa; 2j matka Eumol- 
pa, który stąd nazywał się Chio- 
nidee. 

Chios i Chius, i, ć. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskióm; stąd Chiua, a, nm, 
z Chios pochodzący; rzecz. Chius, 
Chijczyk, zwykle w licz. mn.; i 
Chium, i, n. wino z Chios. 

Chirographuiu, 1, a. pismo wła¬ 
snoręczne; 2) rewers; oblig, we¬ 
ksel. 

Chtron, 6nle, m. Centaur, sła¬ 
wny ze sztuki leczenia, muzyki i 
przepowiadania przyszłości. 

Chirurgia, ae, I. leczenie ran, 
chirurgia. 

Chiua, patrz Chios. 
Chlamya, idia, ż. szeroka wełnia¬ 
na zwierzchnia suknia, płaszcz. 

Chlória, idia, i. — Flora. 
Choaapea, is, m. rzeka «) w Su- 
zyanie; A) w Indyach. 

Choragium, ii, ą. to co do przy¬ 
rządzenia teatralnego i ozdób na¬ 
leży; 2) wszelkie przysposobienie, 
nuptiarum, funebre; środki, gloriae. 

Chorda, ae, i. stróna do narzędzi 
muzycznych. 

Chorea, ae, i. taniec ze śpiewem 
połączony. 

Choreua albo chorlus, i, nt. — 
trochaeus. 

Chorua, i, m. taniec, chór w sztuce 
teatralnej; zebranie, gromada. 

Chrlatlauua, a, urn, chrześcianski. 
Chryaaa, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Chryaes, ac, tn. kaptan Apollina 

z miasta Chryse w Troadzie, oj¬ 
ciec Astynomy, która stąd nazy¬ 
wa się Chryseis, idia, i. 

Chryglppus, i, m. filozof, atoik 
z Cylicyi w trzecim wieku przed 
Chryst. 2) imię dwóch wyzwoleń¬ 
ców. Stąd Chryaippeua, a, un, 
Chiyzypejski. 

Chrysóphria, yoa. m. ryba jakaś 
nad okiem złotą cętkę mająca, 

dbale, arum, miasto w Fannonii. 
Cib&riua, a, urn, należący do po¬ 
karmu, stąd rzecz cibaria, orum, 
n. pokarm, żywność, pożywienie, 
pasza, c. cocta decem dierum, za¬ 
pas żywności na dni dziesięć; b) po¬ 
dły, lichy, panis, vinum. 

Cibo, 1. karmić, żywić; cibari nol- 
le, nie chcieć się posilać. 

Cibonum, li. n. czara, kubek, kie¬ 
lich; 2) po kształcie owocu bobu 
Egipskiego naczynia dop icia. 
dbua, i. m. pożywienie, pokarm, 
potrawa, pasza; hospes nonmnlti 
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cibi, nic wiele jedzący; — przenoś, 
cibus animalis, powietrze, cibus 
arborum imber; c. furoris, pod¬ 
nieta. 

Clbyra, ae, i. miasto Frygi); stąd 
aj Cibyr&ta, ae, w. i i. z Cibyry; 
bj Cibyrftlou*, a, um, Cybyia- 
tyciti. 

Cio&da, ao, ż. konik polny, owad. 
Cioitrix, loU, i. blizna, — przenoś. 

klęska, c. reipublicae. 
Cioer Śris, n groch wioski. 
Cteii-o, ónis, m. sławny mówca i 

konsul rzymski. 
Clohoróum, i, *• podróżnik ziele. 
Cioónea, um, m. lud Tracki. 
Cioónia, ae, bocian. 
Cieur, uria, oswojony, chowany 
w domu. 

Ciouta, ae, i. Świnia wesz, ziele 
jadowite; także: piszczałka. 

Cidaria, is, i. zawój, korona kró¬ 
lów perskich. 

Ciao, clvi, citum, 2. i cio, oiro, 
pobudzać, poruszać, w ruch wpra¬ 
wiać, marę, aequora, fluctus, coe- 
lumtonitru, orbem,puppem ; lacri- 
mas, —przenoś, crctum c. dzielić; po¬ 
budzać, wzniecać, sprawiać, spo¬ 
wodować, być przyczyną czego, 
fletus, murmur, motus, helium, 
pognam, proelium; 2) powoływać, 
przyzywać, aliquem, aliquem ad 
so, ad arma, ad pugnam; wzywać 
wołać po imieniu, non homilie; tan¬ 
tum, sed foedera etdcos; nazywać, 
mianować, wymieniać, nomen ali- 
cujus; patrem (aby dowieść swe¬ 
go pochodzenia szlachetnego). 

Cilioea, um, m. Cylicyanie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Cilicia, ae, 
ż. wAzyi Mnicjszćj. Stąd ą)Gi- 
liciensis, e, Cylicyeński; b) Cili- 
cins, a, um, należący do Cylicyi; 
meczów, cilicium, ii, *• tkanka 
zkozićj sierci; qjCilił,icis, n%. Cy- 
licyaniu, Cilissa, ae, i. Cyticyanka. 

Cliła, albo Cylla, ae, i. miasto 
w Eolidzic. 

Cilnius, a, um, nazwisko rodu c- 
truskiego w Arrecyum. 

CImbrl, óru-n, m. lud w Germa¬ 
nii północnej; wjicz. poj. Cirnbcr 
jako rzeczom. Cymbcr, i przym 
Cymbryjski; stąd Cimbricus, a, 
um, Cymbryjski. 

Cimoi, ioia, pluskwa. 
CimmuB, i m. jezioro w Etrurii, 

do którego się rozciągała góra Ci- 
minius mons albo saltus, Ciminii 
saltus, także Ciminia siha. 

Cinuneni, orum, m. lud wTracyi; 
stąd Cimmcrius, a, um, Cymme- 
ryjski; 2) bajeczni mieszkańcy Ita¬ 
lii przy Bajach, którzy się w dzień 
mieli kryć po norach. 

Cimólua, i, i. jedna z wysp Cy¬ 
klad yjskich. 

Cincinuatus, a, um, kędzierzawy; 
2) Cincinnatus, i, m. rzymskie 
przezwisko. 

Cincinnus, i, zn. kędzior, włos 
w pierścieniach; — przenoś, wy¬ 
tworne ozdoby w mowie. 

Cinolus, a, um, nazwisko familii 
rzymskiej. 

Cinctus, us, zn. opasanie; c. ua- 
biuus, opasanie się pewnćm za¬ 
rzuceniem togi. 

Cinctfltua, a, um, przepasany. 
Cinga, ae, i. rzeka w Hiszpanii 

tarrakoneńskiej. 
Clngo, cinii, cinctum, 3. opasać, 

przypasać, ense latus cimit, przy- 
pasał miecz do boku; uwieńczać, 
wieńcem przyozdobić, comam lau- 
ro, tempora floribus; otaczać, ze 
wszech stron zamknąć, urbem mu- 
ro, castra vallo; fiumen oppidum 
cingit; być z kim w towarzystwie, 
towarzyszyć, latus, pantoinimos. 

Clngulum, i, »„ albo -us, i, »’■ 
albo a, ae,, i. pas, c. Orionis, 
gwiazdozbiór. 
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Oliiiflo, ónis, m. sługa rozpalają¬ 
cy żelazko do trefienia włosów'. 

Otul*, ória, m. i i. popiół; dom- 
modo absolrar cinis (po mojćj 
śmierci); post cinerem (po spale¬ 
niu zwłok); — przenoś, in cinerem 
fertere (zniszczyć, w perzynę o- 
brócić), Troja virum et virtutum 
omninm acerba cinis. 

Cinna, ae, nt. imię rzymskićj fa¬ 
milii ; stąd Ci ananas, a, ma, Cyn- 
nański, do Oynny należący. 

Cionamum, i, n. cynamon. 
Cinypg, ypta, m. Tzeka w Afryce 
przy Syrtach; stąd Cinyphius, a, 
ran, Cyuifijski; w ogóle: libijski, 
afrykański. 

Cinyraa, ae, król Assyryi, ojciec 
Adonisa i Mirry; CinyrSiua, a, 
run, Cinyrejski. 

Cio, cire, patrz cieo. 
Ciot i Chius, ii; i. miasto w Bi- 
tyuii; stąd CUtnt, oram, m. Cyu- 
nowie. 

Cippu*, i, slup, filar, w licz. mn. 
ostremi palami nastroszony szaniec. 

Circa, 1) przysl. naokoło, quae cir¬ 
ca esseDt (w okolicy); non sunt 
passihi, qui circa erant (którzy 
otaczali, najbliżsi przyjaciele. II); 
pnym. rządzi 4 przyp. aj przed¬ 
miotu, w którego obrębie cośjest, 
albo się dzieje: koto, około, fos- 
sas circa ma rum dur.it lignacon- 
tulerunt c. casam; quos c. se ha- 
bebat; naokoło, na wszystkie stro¬ 
ny, legaios circa yicinas gentes 
misit; — przenoś, względem, we 
względzio, civilis circa arnicos; o. 
omnes communis, diiigens c. ac- 
rarinm, quomodo circa se auimati 
essent; c. bonas artes socordia; b) 
w którego blizkości coś jest, albo 
dzieje się: w okolicy, w blizkości, 
blizko, c. Siciliam, c. Sabinos, c. 
Armeniam; także: quos circa so 
haberet (których miał przy sobio. 

którzy go otaczali); 2) w odnie¬ 
sieniu do czasu: koło, c. respe- 
ram; c. ortum lućis; c. eadem 
tempera; 3) przy wyrażeniu ilo¬ 
ści w sposobie zbliżonym: koło, 
blizko, prawie, ea fuere oppida c. 
septuaginta; czasem się kładzie nie 
przed, ale po wyrazach którcmi 
rządzi, mianowicie po qui, quae, 
quod, quam circa.Cic. Verr. IV, 48. 

Ciroe, es, i ae, i. córka Heliosa, 
siostra Acetasaj stąd Circaeus, a, 
urn, Cyrcejski, jugum albo litus, 
przylądek Cyrcejski w Lacyum, 
dokąd Cyrce z Kolchidy uciekła; 
poculum C. (czarodziejski, bo Cyr¬ 
ce była czarownicą). 

Cirośji, omm, przylądek i miasto 
w Lacyum; stąd Circejensis, o, 
Cyrcejeński i Circejensea, m. Cyr- 
cejeńczycy. 

Clrcenaia, e, tyczący się placu 
w Rzymie zwanego Circus, iudi. 

Circessiun, i, w. miasto w Mezo¬ 
potamii. jtać naokoło. 

Circino, 1. zaokrąglać; aura*, la- 
Clremus, i, n. cyrkiel. 
Clrciter, \)pnyii. około, blizko, pra¬ 
wie, drciter parte tertia celata; 
ez Omni copia c. pars quarta crat; 
2)pnym. z przyp. 4 około, blizko, 
e. meridiem; quartam c. Tigiliam, 
octayam c. bu ram; loca baec c. mi- 
hi ezcidit. 

Ciroueo, patrz circumco. 
Cirouitio, onis, i. obchodzenie, krą¬ 
żenie; — przenoś, omówienie, ob¬ 
szerniejsze wysłowienie, quid opus 
est circuitione? 

Clrcultua, us, m. obieg, krążenie, 
solis; obwód, okrąg, obręb, cir- 
cuitu, albo in circuitu; w mowie: 
okres, c. Terborum; 2) obchodze¬ 
nie, kołowanie, łongo circuitu; cir¬ 
cuitu ercrcitum ducere; wmówić: 
omówienie, obszerniejsze wyłowie¬ 
nie, zboczenie. 
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Circulor, 1. zbierać- się gromadnie, —przenoś, otoczyć, Catilina consi- 
totis castris milites circularf. liis mcis circumcłusus. 

Circulus, i, m. kolo, krąg; />) c. 
auri, łańcuch; c) obieg gwiazd, 
stcllae circ-ulos couficiunt; pas 
na niebie, droga mleczna, c. lac- 
teus; d) grono ludzi, towarzystwo, 
cum in cireutum renisset. 

Ciroum, frtytl. naokoło, quae cir- 
cum ossent; 2) lako pnyrm. kła¬ 
dzie się przed albo po 4 przyp.: o- 
koło, terra circum azem se con- 
zertit; takie: po, oras et litora 
circum errantem; c. villulas erra- 
re; pueros circa amicos dimittere; 
do, legatio c. insulas missa; w o- 
koiicy, w blizkości, circum haec 
commorabor; c. Aquileam; c. Bac- 
tra; a stąd qni c. aliquem sunt 
(towarzysze, przyjaciele, stronni¬ 
cy, zwolennicy). 

Circumago, 6gt, actum, 3. obra¬ 
cać, wykręcać, kierować, equum fre- 
nis, se ad aliqnid; cirumagi in fron¬ 
tem;—przenoś. se c. albo cirumagi, 
o czasie; upływać, mijać, ubiegać, 
annus circum agitur, se aestas 
circumegit; circumactis deeem et 
oeto mensibus; 2) kołować, nakła¬ 
dać drogi, wlóczyc się, circumagi, 
nil opus est te circumagi; — prze¬ 
noś. circumagi rnmoribus vulgi, 
być przedmiotem rozmowy po¬ 
wszechnej. 

Oircumaro, 1. oborywać, agrum. 
Circumcido, cidi, cisum,3obcinać, 

obrzynać, vulnus, arbores;—prze¬ 
noś. ograniczyć, zmniejszyć, sum- 
tus, multitudinem. 

Circumcirca, przysl. w około. 
Ciroumcisua, a, um, obcięty obe- 

rznięty; spadzisty, urwisty, stromy, 
collis; krótki, c. orationis genus. 

Clroumcludo, clusi, clusum, 3. 
zamknąć, otoczyć, circumdudi e- 
zercitu; oprawić, comua argento; 

Ciroumoólo, ćre, mieszkać naokoło. 
Ciroumdo, dćdi, datum, 1 kłaść 

na około, stawiać, ligna, cttitodUs, 
ezercitum castris, munitiones oppi- 
do; br&cbia collo (uściskać); 2) o- 
toczyć, opasać, osłonić, okryć, op- 
pidum raiło, aliquem veste, ami- 
culo circumdatus; poet. chlamy- 
dcm circumdatus; — przenoś, o- 
grauiczyć, munus oratoris ęziguis 
flnibns. 

Ciroumddoo. duzi, ductum, 3. 
obwodzić kogo, oprowadzać, ali- 
quem; allquem per castra; także 
z podwójnym przyp. 4 quos Pom- 
pęjus omnia su* praesidia cirum- 
duzit (od straży do straży); c. ae- 
der aliquem (oprowadzać po do- 
domu); takie: praeter castra ho- 
stium circumduzit (maszerował); 
— przenoś, oszukać, podejściem 
czego dostać, aliquem auro; ob- 
szemićj określić, opowiedzieć, ali- 
quid longius. 

Clroumeo i eiroueo, iri, ii, itum, 
ire, obchodzić, objeżdżać, chodzić 
naokoło, odwiedzać, incolas, aciem, 
fores omnes; orbem Somanum, 
praedia; saucios; otaczać, circum- 
iri ab hostibus, circumitis hos- 
tium castris; aciem a latere oper- 
to; ut ab hostibus circuiretur; cir- 
cuiri muro turribusque;—przenoś, 
circuiri fluctibus belli. 

Ctroumegulto, 1. objeżdżać konno, 
mocnia. 

Ctroumfćro, tuli, latum, ferre, ob¬ 
nosić, nosić w koło, caput alicu- 
jus piło per urbem; merum; mul- 
sum; poculum; codicem (dla o- 
bejrzenia, pokazania); sol circum- 
fertur, obraca się; we względzie 
religijnym: przez obnoszenie ja¬ 
kiego przedmiotu oczyścić, teTso- 
cios unda, t. j. undam circum so- 
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cios; roznosić na wszystkie stro¬ 
ny, bulla; nadstawiać, clipeum ad 
ictus; — przenoś, gentium spolia 
profundo ventre (roztrwonić); roz¬ 
głaszać, dictum et factum alicujns, 
quae secircumferatesseCorinnam; 
rzucać na wszystkie strony, obra¬ 
cać, oculos, acics, Yiiltum; dextra 
levaque [ad circumstantia agmina, 
oculos manusąue c.; ad nutum a- 
licujus circumferri. 

Circumflecto, fteii, flexum 3. za¬ 
wracać, wykręcać naokoło, nakie¬ 
rować. 

Circumflo, 1. owiewać, wiać ze¬ 
wsząd 

Ciroumfluo, fhuri, fluxum, 3. oble¬ 
wać, otaczać, occauus terras c.; 
latus circumfluit aequoris uuda; 
— przenoś znajdować się obficie, 
res circumfluentes; obfitować, o- 
pływać w co, omnibus copiis, rebus 
omnibus; także; frontem circum¬ 
fluit ignis, wstyd rumieni czoło. 

Circumfluue, a, urn, oblewający, 
amnis, marę, humor, 2) obiauy, 
otoczony, insula. 

Ciroumforaneus, a, um, znajdują¬ 
cy się na rynku, domus; 2) aes 
c. pożyczone pieniądze, dług; 3) 
z rynku na rynek, z miasta do 
miasta chodzący, włóczący się. 

Ciraunfundo, fudi, fusuin, 3. oble¬ 
wać, rozlewać, stąd circumfundi, 
rozlewać się koło czego, circum- 
funditur urbi; — przenoś, czepiać 
się czego, tulić się,juveni;circum- 
fusae undique molestiae, Yolopta- 
tes (napływające zewsząd); otaczać, 
oskrzydlać, opasywać, aliquem, a- 
liqua re; a1iquem cera (balsamo¬ 
wać); multo nebulae amictu; mul- 
tis circumfusus libris; circumfu- 
sum esso caligine, luce; copiis, 
concursu hostium. 

Ciroumgemo, &re, mruczeć nao¬ 
koło 

Ciroumplaudo 

Circumgesto, ire, obnosić. 
Circumgredior, 3 otoczyć, oble¬ 
gać, opasać. 

Clreuminjiclo.ere, narzucaćw kolo. 
Ciroumltio, -itus, patrz circuiU. 
Ciroumjaoeo, ćre, leżeć na około, 
Europae. 

Cirouwjectus, us, m. otoczenie, 
okrążenie, aether, qui terram cir- 
cumjectu amplectitur. 

Clrcunojicio, jćoi, jectum, 3. ob¬ 
rzucić, stawić naokoło, multitudi- 
uem bominum moenibus; sagitta- 
riis circumjectis; circumjici z 4 
przyp. anguis vectem circumjectus 
(okręcony, obwinięty); otoczyć, a- 
liquid aliqna re, vallum sarcinis, 
stąd circumjectus, naokoło znaj¬ 
dujący się, circumjecta nemora. 

Circumligo, 1. aliquid aliqua re, 
obwiązywać, chartam lino; otaczać, 
trepidum circumligat umbra. 

Ciroumlinio 4 i Ciroumlino, livi, 
lewi, Litum, 3, obmazać, powlekać, 
otoczyć, musco circumlita saxa;— 
przenoś, ozdobić, simplicem natu- 
iam Yocis plcniore sono circurn- 
linire. [wać. 

Circumluo, ero, oplókiwać, oble- 
Ciroumluvio, onls, i. miejsce we¬ 
zbraniem wód uformowane ua- 
ksztalt wyspy. 

Circummitto, misi, missum, 3. ob- 
syłac na wszystkie strony. 

Ciroummunlo, 4. wzmocnić nao¬ 
koło, obwarować, aliquid, ali- 
qua re. 

Ciroummunltio, ónls, i. obwaro¬ 
wanie, okop, szauco. 

Circumnavlgo, 1. żeglować nao¬ 
koło. 

Clroumpadanus, a, um, mieszka¬ 
jący nad brzegami Padu. 

Circumpendeo, óre, wisiććwkoło. 
Ciroumplaudo, óre, klaskać w ko¬ 
lo, oklaskiwać, z oklaskami iiczno- 
mi witać. 
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Gtroruppteotor, piejcus, 3. obejmo¬ 
wać, otaczać, collem opere. 

Circnmpllco, 1. obwijać, okręcać 
naokoło. 

Curoumpóno, posai, positum, 3. 
okładać, stawiać naokoło; biernie: 
leźćć naokoło. 

Cireumpotatlo, dnia, f. picie ko¬ 
lejno. 

Circa mquóque, przyst. zewsząd, 
wszędzie, naokoło. 

Clrcumretlo, 4. asidłać, ogarnąć 
siecią. 

Circumrodo, Tosi, rosom, 3. ogry- 
zać; przysłowie: ciTcuinrodo du¬ 
dom, quod deTorandumest, długo 
się dręczę tćm, o czćmby zapo- 
pomnićć należało; circumrodi den- 
te, być przez obmowę szarpanym. 

Clrcpmacindo, ero. obcinać, ob¬ 
dzierać. 

droumseńbo, scripsi, scriptum, 3. 
opisać, orbem (wykreślić kolo); 
stantem Tirgnla (określić): ogra¬ 
niczyć, oznaczyć, terminie jus; men¬ 
ie sententiam; także; alicui curri¬ 
culum Titae, alicui locum habi- 
tando; genus hoc oratorom; ali- 
quem c. ograniczyć, ścieśnić, u- 
krócić władzę jakiego urzędnika; 
h) usidlić, uwikłać, podejść, oszu¬ 
kać, odrwić, aliquem fallacibus in- 
terrogationibus; stąd: wykrętnie 
tlćinaczyc, sententias, tempus, le- 
gem; c) barwić, pokrywać, facctis 
jocis sacrilegium. 

Ciroumsoripte, przysł. odrębnie, 
stanowczo, wyraźnie, rem com- 
plecti, 2) peryodycznie, dicere. 

Ctrcumaoriptio, dnia, i. zamknię¬ 
cie kołem, a stąd samo koło; — 
przenoś, a) okres w mowie; b) 
granica, zakres, temporis, terrae; 
ej podejście, oszokaństwo. 

Ciroumsoriptor, drls, m. oszuka¬ 
niec, wykrętacz. 

Circumsoripttu, a, urn, określony. 

ograniczony; okresowy, oszukany 
zdradzony. 

CŁrcumaóco, secui, sectum, 1. ob¬ 
cinać, obrzynać, radices, tubcrcu- 
lum, armarium. 

Circumsedeo, rSdi, sessum, 2. ob¬ 
siadać, oblegać, otaczać, aliquem, 
albo aliquid; — przenoś, a lacri- 
mis omnium, albo blanditiis mu- 
liebribus circumsessus j opano¬ 
wany). 

Cireunudpio, sepsi, septum, 4 o- 
gradzać, otaczać, zabezpieczać. 

Circumaessio, dnis, i. oblężenie, 
opasanie. 

Circumsido, żre, oblegać, opasy¬ 
wać ahquid albo aliqucm. 

Circumaiato, stóti, 3. obstąpić, oto¬ 
czyć z przyp. 4. nares, signaibez 
przyp. 

Circumsono, sonni, sonitum, 1 
brzmieć naokoło, dźwięk wydawać; 
aliqua re', aures circumsonant his 
Tocibus (głos obija się o uszy); 
także z 4 przyp. clamor kosi . 
circumsonat; bier. circumsonor, 
brzmią koło mnie. 

Ciroumsduus, a, um, brzmiący na 
około. 

Circumspectio, dnis, i. oglądanie 
się w około, ostrożność 

Cireumspecto, 6re, oglądać się na 
co, przepatrywać; huc et illuc; h) 
z 4 przyp. alius alium: — prze¬ 
noś. rozważać rozmyślać, być o- 
stroźnym, dubita^s, circumspectans, 
haesitans. 

Ciroumspectus, a, um, obejrzany; 
ostrożny, przezorny. 

Ciroumspectus, us, m. oglądanie; 
pogląd; — przenoś, rozwaga, ba¬ 
czność. 

Ciroumspicio, spezi, spcctum, 3. 
oglądać się, rzucać wzrok na 
wszystkie strony, — przenoś, być 
przezornym, mićć się na ostrożno¬ 
ści; 2) oglądać co, przeglądać, 
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z prryp. 4 situm urbis; munimen- 
ta; — przenoś, a) rozważać, zgłę¬ 
biać co, pilnie się zastanawiać, a- 
nimo ali([ui(J; b) oglądać się na 
co, szukać czego, auzilia, locum 
fugae. 

Ciroumsto, ateti, 1. stać około, 
wlaśc. i przenoś. 2) aliąuem albo 
aliqnid, otaczać, obstępować. wlaśc. 
przenoś, omnia nos fata oircum- 
stant, difficrltas me c. 

Ciroumtextus, a, um, tkany około. 
Ciroumtóno, tonui, 1. grzmieć 
w koło, łoskot wydawać. 

Cirouniv&do, vasi, 3. otoczyć, o- 
skrzydlić, wlaśc. i przenoś. 

Ciroumvagus, a, um, który w ko¬ 
lo obiega. 

Clrcumvpllo, 1. obwodzić wałem, 
groblą, opasywać okopami, hostes; 
— przenoś, otaczać, tot tcs mc cir- 
cumrallant. 

Ctroumwectto, finta, i. obieg, so- 
lis; 3i rozwożenie (towarów). 

Cłroumvecto, 1. obwozić, circum- 
rector, objeżdżać, żeglować naoko¬ 
ło ; — przenoś, opisywać; singula. 

Circumveho, yeii, yectum, obwo¬ 
zić, circumrebor, objeżdżać, żeglo¬ 
wać naokoło, equo, clase, navibus, 
z przyp. 4 (koto czego); także: 
muliones circumrchi collibus ju- 
bet; — przenoś, opisywać obszer¬ 
nie, rozwodzić się nad czćm, omnia 
Tcrbis. 

CiroumwSlo, Sre, osłonić, okryć. 
Cireumwenio, went, rentum, 4. o- 
taczać, oskrzydlać, operum magni.- 
tndinem circumireniunt carernae 
ingentes; pianities locis superiori- 
bns circnmrenta; bostes albomoe- 
nia raiło foasaque, montem opo¬ 
rę; circumTcniri per insidias, al¬ 
bo insidiis; aliquem circumrentum 
tenere; — przenoś, napastować, 
przyciskać, nękać, trapić; aliquem 
judicio; circumrcniri ab inimicis; 

falsis crlminationibus; ancipiti ma¬ 
ło; podejść, oszukać, innocentem 
pccunia, dolo, fenore. 

Ciroumverto, Terti, sum, Jrej, o- 
bracać naokoło; na str. biernćj, 
obrać się (z 4 przyp.) circumrer- 
titur axem (koło osi). 

Ciroumrrestio, ire, osłonić, odziać; 
— przenoś, se dictis (bronić się). 

Ciroumwolito, 1 latać około, obla¬ 
tywać; — przenoś, limina poten- 
tium (czepiać się progów). 

Clroumvolo, 1. latać około czego; 
c. ordines, objeżdżać. 

Ctrcurnwotwo, volvi, rolutum, 3. o- 
bracać, toczyć w kolo; bier. aol 
circnmTolTitur annnm (biegiem 
wypełnia rok). 

Circa*, i, m, koło; candens, dro¬ 
ga mleczna; stąd plac okrągły 
w Rzymie na igrzyska, circusina- 
ximus, albo samo circns, od Tar- 
kwiniusza Pysznego między górą 
palatyńską i awentyfiską urządzo¬ 
ny; c. flaminius za obrębem Rzy¬ 
mu w miejscu zwanćm prała Fla- 
minia. 

Clrts, is, i. ptak morski, w które¬ 
go się zamieniła Scylla. 

Cirrua, i, m. kędzior, pukiel, 
frcndzla. 

Cirta, ae, i. miasto w Nnmidyi; stąd 
Cirtenses, ium, m. Cyrteńczycy. 

Cis, pnyim. rządzi 4 przyp., z tój 
strony, cis Rhcnnm; także; w prze¬ 
ciągu, cis dccimum mensem. 

Cisalpinus, a, um, z tój strony Alp 
leżący. [kołach. 

Clsium, ii, lekki wózek o dwóch 
Cisrhćnanus, ■, um, z tój strony 

Renu mieszkający. 
Cisseus, i, tn. król Tracyi, ojciec 
Hckuby, która stąd Cisseis, idis, 
f. nazywa się. 

Cista, ae, i. skrzynka. 
Clstophórus, i, i. moneta azja¬ 
tycka. 
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Cltotlm. pnysl. prędko, śpiesznie. 
Cit»tu», a, «ą pośpieszny, prędki, 

citatns fertur fihenus; citato gra¬ 
du, przyśpieszonym krokiem; cita¬ 
to eijuo, galopem. 

Citer, era, erum, z tej strony le¬ 
żący; stąd citerior, ius, bliższy, 
HispaDia; oltiznua, albo oitumus, 
a, um, najbliższy, stella citima. 

Cithaeron, onio, m. góra między 
Attyką i Beocyą. 

Cithara, ae, i. lutnia, cytra. 
Citharista, ae, m. lutnista, grają¬ 

cy na lutni. 
Citharlso, are, grać na lutni. 
Citharoedua, i, m. ten, który śpie¬ 

wa przygrywając na lutni; sląd 
citharoedicus, a, um, do lutnisty 
należący. 

Citimiu, patrz citer. 
Citium, ii, n. miasto na wyspie 
Cyprus; stąd a) Citiensis, c, zCy- 
cyum, Cycyeńczyk. h) Citieus, 
a, um, z Cycyum i Citici, orum, 
>*■ Cytyjejczycy,; 2) miasto w Ma¬ 
cedonii. 

Cito, pnysl. stop. wyż. citius, najw. 
citissime, prędko, żwawo, non tam 
cito (nie tak prędko, nie tak ła¬ 
two); citius diccres (prędzej, pier- 
wćj, raczćj). 

Cito, 1. poruszyć, w bieg wprawić, 
przyzwać, pozwać do sądu jako 
świadka, poręczyciela, do kogo się 
odwoływać, wymieniać, yictorem 
citari; c. censorem; c. io Bacche 
(wołać). 

Citra, 1) pnysl z tój strony, nec 
c mota nec ultra; bliżćj, saepe 
etiam c. licet; citra quam, muićj 
jak; 2) przyim. z 4 przyp. z tćj 
strony, c. (lumen; c. Veliam; 
przed, bliżej, c. syllabam tertiam; 
—przenoś, bez, peccari c. scelns, 
bez zbrodni (lubo było bjizko); 
przeciw, pomimo, c. morom; c. 
spem; b) w odniesieniu do czasu: 

przed, c. Trojana tempora. 
Cśsreu* a, um, cytrynowy (citrus 
drzewo afrykańskie, z którego Bzy- 
mianic kosztowne sprzęty wyra¬ 
biali) c. mensa. 

CItro, patrz ultro. 
Citus, a, um, prędki, żwawy. 
Clvioua, a, um, obywatelski, tyczą¬ 
cy się obywateli; corona c. (wie¬ 
niec z liścia dębowego, który da¬ 
wano obywatelowi rzymskiemu, 
kiedy obywatela od śmierci wy¬ 
swobodził. i przytćm nieprzyja¬ 
ciela zabił). 

CiTUls, e, obywatelski, bellum c. 
wojna domowa; yictoria c. (nad 
współobywatelami, albo w wojnie 
domowćj): negotia, res, artes, stu¬ 
dia c., zajęcia w czasie pokoju; — 
przenoś, ludzki, przystępny, uprzej¬ 
my, civilem se agere; quid civi- 
lius illo? 2) tyczący się rządu 
państwa, polityczny, scientia, ra- 
tio, oratio; rerum civilium cognitio. 

CivU taa, ótis, i. ludzkość, uprzej¬ 
mość, przystępność. 

Clviliter, przysl. po obywatelsku; 
— przenoś, ludzko uprzejmie, vi- 
vere. 

Civla, is, n. i z. obywatel, oby¬ 
watelka, współobywatel, współo¬ 
bywatela 

CiTitas, atu, z. obywatelstwo, pia- 
wo obywatelstwa, ciało polityczne, 
państwo, kraj; także miasto. 

Cl&des, is, i. strata, deitrae ma- 
nus; w ogóle: szkoda, nieszczę¬ 
ście, klęska, szczegół, w wojnie: 
porażka. 

Clam, pnysl. potajemnie, skrycie, 
claui facere 2) )aVo przyim. z przyp. 
4 albo 6. c. patrem; c. filio (bez 
wiedzy). 

Clamator, orta, m. krzykacz, krzy- 
kała. 

Olamito, 1. mocno, silnio krzy- 
czćć, wywoływać, aliijucm, ali- 
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quid, albo * 4 przyp. itr. bezok.; 
— przenoś, odkryć, wyjawić, cal- 
liditatem 

Clamo, 1. krzyczeć, mocno wołać, 
żalić się, i t. p. w znacz przech. 
wywoływać, przyzywać, aliquem; 
aliquem regem (nazywać); z 4 
przyp. i tr. bczok. albo z ut.; — 
przenoś, widocznie pokazy wać, ve- 
ritas olamat. 

Clamor, erls, m. krzyk, mocne 
wołanie, okrzyk, krzyk wojenny, 
wrzawa, krzyk płaczliwy, żałosny; 
— przenoś, c. montiuin, scopulo- 
rum, echo, odgłos. 

CłamoEus, a, um, krzykliwy, 
Clanculum, przysł. skrycie potajc- 

mnio. [kątny. 
Clandestinua, a, um, skryty, po- 
Clangor, óris, n. dźwięk dętych 
narzędzi muzycznych, tubarum; 
głos zwierząt; szelest bicia skrzy¬ 
dłami, magnis quatiunt clangon- 
bus alas. 

Clanius, ii, m rzeka w Kampanii. 
Cl&re, przyst. jasno, głośno, wyra- 
żuie4 w odniesieniu do wzroku i 
słuchu; — przenoś, c. natus ze 
świetnego rodu; c. explendescere, 
świetnie się odznaczać; eo clarius 
perleni um apparet (tern widocz¬ 
niej); clare pfofiteri (otwarcie). 

Cłareo, ere, jaśnieć, święcie się; 
— przenoś, odznaczać się, słynąć. 

Claresco, clarui, 3 stawać się ja¬ 
snym, wyraźnym, widocznym, — 
przenoś, in eo anirni corporisęue 
Tirtutes clamerunt; 2) głośno 
brzmićć. 

Clarigfttio, enis, i. przytrzymanie, 
aresztowanie człowieka w miejscu 
zakazanem spotkanego. 

ClarUónus, a, uin, głośno-brzmiący. 
Clajitas, atis, i. i claritudo, inig, 
i. jasność, biask, wyrazistość; - 
przenoś, sława, świetność, znako¬ 
mitość, generis, nprninia. 

Claro, 1. objaśniać, oświecać, ja¬ 
snym czynić; — przenoś, wsławić, 
okryć chwalą, tabor Isthmius non 
clarabit pugilcm. 

Claros, i, i. miasto w Jonii, stąd 
Clarius, a, um, Klaryjski, z Kla- 
ros i rzeczow. Clarius, ii, m. przy¬ 
domek Apollina. 

Clarus, a, um, w odniesieniu do 
wzroku i słuchu: jasny, świecą¬ 
cy, dobitny, donośny, głośny; tak¬ 
że: aquilo (wypogadzający niebo, 
sprowadzający pogodę); przenoś. 
a) jasny, wyraźny, zrozumiały; b) 
często: świetny, odznaczający się; 
sławny; c) rzadko osławiony. 

Classiarius, a, um, należący do 
floty; rzecz, classiarii, oram, m. 
żołnierze morscy, także: majtkowie) 

Classicula, ae, I. mail flota, flo¬ 
tylla. 

Classicus, a, um, tyczący się po¬ 
działu ludu Rzymskiego na klas- 
sy; stąd classici, obywatele nale¬ 
żący do klassy pierwszej; b) nale¬ 
żący do wojska, stąd rzecz, classi- 
cum, znak dany żołnierzom trąbą, 
hasło, classicum canere, inflare; 
c) tyczący się floty: classicum 
certamen, helium; rzecz, olassici 
oram, żołnierze morscy, albo majt¬ 
kowie. 

Classis, is, i. oddział ludu Rzym¬ 
skiego (Serwiusz, Tulliusz podzie¬ 
lił lud Rzymski, pod względem 
majątku, na klasa sześć; szóstej 
jednak obejmującej najuboższych, 
(capite censi) najczęściej nic liczo¬ 
no, stąd quinta classis u Cycero¬ 
na uważana jest za ostatnią; S) 
wojsko lądowe, Hortinae classes; 
c) flota, blasse proficisci, odpły¬ 
nąć; ciassem instrucrc, annare, 
cjasse albo classi, na okręcio, de- 
cernere i t p. u poetów classes 
= naves. 

Claasldlum. ii, n. Clatema, ae, 
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i. miejsca w Gallii zwanej Cis- 
padana. 

Clathri, oram, », krata. 
Claudeo, ere, i claudo, ere, ku¬ 

leć, być kulawym. 
Claudianus, a, um, patrz Claudins. 
Claudicatio, ónia, i. chromanie. 
Claudlcó, 1. kulćć, byc kulawym; 

— przenoś, być niedokładnym, in 
oflicio claudicare. 

Claudiua, i Clódius, a, um, na¬ 
zwisko rodu rzymskiego, jako 
przym. Klaudyjski, via, aqua, le- 
ges Clodiac (od Klodyusza pocho¬ 
dzące); stąd Claudiónua i Clodia- 
nua, a, um, Klaudyański, Kło¬ 
dy ański. 

Claudo, clausi, clausum, 3. zam¬ 
knąć co, zatkać, zatamować, por- 
tam, regiam, fontes; zamknąć ko¬ 
go, aliquem; se in loco; -przenoś, 
oculos, aures (ad aliquid); fugam 
hostihus (przeciąć odwrót); clausa 
consilia hahere (ukrywać, taić); 
poot. rura gelu claudit hiems; 
zamknąć, skończyć, cpistolam; c. 
agmen (być w tyle wojska, trzy¬ 
mać straż tylną); lustrum octawum, 
skończyć lat 40; vitam laqueo,u- 
dusić; zamknąć, otoczyć, iter se- 
pe; urbem oheidione, operibus; 
portus cuatodio; Rersis montium 
jugis clauditur; locorum angustiis 
claudi; zasłonie sinistrum cornu 
oppido clandebatur, także bez 6 
przyp.: Ilellespontus claudit ter- 
ras; także: verba pedibus, pisać 
wiersze; oratio clausa, okresowa. 

Claudo, ere, patrz claudeo. 

Claudns, a, um, chromy, kulawy, 
altero pede, na jedną nogę; przy¬ 
słowie: iste claudus piłam (domi 
retinet) o tym. który z jakiej rze¬ 
czy nie umie zrobić użytku); na¬ 
wis albo nawigium, uszkodzony, 
carmina c. alterno vcrsu. wiersz 

elcgiacki; pars oflicii; oratio, nie¬ 
dostateczna, niedokładna. 

Claustrum, i; n. zamek, zapora, za¬ 
suwka, zamknięcie, brama, grobla, 
szaniec, przedmurze, intra unum 
claustrum reservare; claustra im- 
peńi, warownia; claustra montium, 
wąwóz; — przenoś, claustra pu- 
doris refringere, przełamać zapo¬ 
ry wstydu; c. naturae^arcana. 

Clausula, ao, i. zakończenie, zam- 
knicnic. 

Ciawa, ae, I. maczuga, drąg, pałka. 
ClavIoula, ae, i. witeczka do pod- 
wiązywania winnćj macicy. 

Claviger, a, um, noszący maczugę 
(oddawaj Hercules, (clawis), Janus 

Clawiger, a, um, noszący klucz (od 
Clawis, is, f klucz, adultcrina al¬ 

bo adultcra, wytrych; clawcs u- 
xori adimerc (rozłączyć się z żo¬ 
ną); także: zamek, zapora, rygiel, 
alias clawcs portis lmponcre. 

Clńwus, i, m. gwóźdź: do oznacze¬ 
nia liczby lat u dawnych Rzymian 
na ścianie świątyni Jowisza wbi¬ 
jano corocznie gwóźdź, stąd, ezeo 
die clawum anni mowebis (liczyć 
początek roku); rękojeść u steru 
okrętu i sam ster; stąd przenoś, 
clawum imperii tenere (trzymać 
stór rządu); 3) obszyde purpuro¬ 
we obywateli rzymskich na sukni 
tunika zwanćj, u senatorów szer¬ 
sze (latus c.) u stanu rycerskiego 
węższe (angustus c.J. 

Clazomenae, arum, ź. miasto w Jo¬ 
nii ; stąd Ctazomenius, a, um, z Kla- 
zomeny, Klazomeński i Clazomc- 
nii oram, a». Klazomcńczycy. 

Cleathes, is, m. filozof stoicki 
z Assos w Azyi Mniejszej. 

Clemens, tis, spokojny, łagodny, 
powolny, łaskawy, judex; in dis- 
putando; gonus columbarum clc- 
mentius (oswojony); clementissi- 
mus amnis. 
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CłenMater, pngtt łaskawie, łago¬ 
dnie, jus dicere, spokojnie, eierci- 
iam dttcere (nie narażając miesz¬ 
kańców na żadne szkody); collis 
cłemeuter assurgens (zwolna pod¬ 
noszący się, nie stromy). 

Clement ia, ae, i. łagodność, spo- 
kojność, pobłażliwość, względność 
łaskawość; c. hiemis, yentorum,ła¬ 
godność; c. aestatis, umiarkowa¬ 
ne lato. 

Cleobia, is ,m. patrz Bito. 
Cloónae, arum, i. miasto w Algo- 
lidzie; stąd Clconaeus, a, um, 
Klconejski. 

Clepo i olepso, clepsl, cleptum, 
3. kraść. 

Clepsydra, ae, f. zegar wodny, 
szczególnićj jako wymiar czasu 
dozwolonego do mówienia w są¬ 
dzie, stąd clepsydram petere, 
dare. 

ClitMm&rlus, ii, m zbroją odziany. 
Clieao, tis, tu. klięnt, który będąc 

w uboższym stanic obierał sobie 
między możniejszymi obrońcę zwa¬ 
nego patronus; 2) u Gallów i 
Germanów: lennik, wazal; 3) w od¬ 
niesieniu do narodu: sprzymie¬ 
rzeniec, związkowy, 4) w Numidyi 
w ogóle: poddany. 

Clieata, ae, i. klientka. 
Cientćla, ae, obrona, opieka, sto¬ 

sunek zachodzący między patro¬ 
nem i klientem; b) klienci; 2) 
w Gallii: przymierze; hj sprzy¬ 
mierzeńcy. 

Clinatus, a, um, nachylony. 
Clio, us, i. muza dziejów. 
Clipeatus, a, um, opatrzony tar¬ 

czą; rzeesow. clipoati, oram, m. 
noszący tarczę. 

Clipeus, i, m. i clipeum, i, n. tar¬ 
cza żołnierzy rzymskich, kształtu 
okrągłego; — przenoś, tarcza stoli¬ 
ca; b) popiersie; cj obrona, opieka. 

CUteliae, arum, i. juki, tłomoki 

wkładane na żwierzęta dźwigają¬ 
ce ciężary; stąd clitellarius, a, um, 
dźwigający juki. 

Ciitemum, i, «. miasto Ekwów; 
stąd dłterninua, a, um, Kliter- 
niński. 

Clitor, óris, m. i Clitorium, ii, «. 
miasto w Arkady i; stąd Clitorius, 
u, um, Klitoryjski. 

CUtumnum.i, m. rzeczka w Umbryi. 
Clivósus, a, um, górzysty, spa¬ 
dzisty. 

Clivus, i, m. pagórek; — przenoś, 
trudność. 

Clońea, ae, i. kanał podziemny, do 
wyprowadzenia nieczystości, spust. 

Olod- patrz Claud. 
Cloeiius, a, um, nazwisko Albań¬ 
skiego, później rzymskiego rodu. 

Clótho, us, i. prządka, jedna z trzech 
Park. 

Cl&nis, is, i. pośladek. 
Clupea, ae, i. albo Clupcao, arum, 
i. przylądek i miasto w Byzacyum. 

Cluaium, ii, ». miasto w Etruryi; 
stąd Clualnua, a, um, Kiuzyiiski, 
i Clusinl, orum, m. Klnzynowie. 

Clusius, ii, M. klucznik; przezwi¬ 
sko Janusa w czasie pokoju, gdy 
świątynia jego była zamkniętą. 

Cluvi&, ao, i. miasto w Samnium; 
stąd Cluirianus, a, um, Kluwiański. 

Clymóne, es, z. córka Oceana, mat¬ 
ka Factona, który stąd nazywał się 
Clymenóia proles. 

Clymenus, i, n. przezwisko Plutona. 
Clypea, patrz Clupea. 
Clypeatua, clypeus, patrz Clip- 
Clytemneatra, ae, i. córka Lcdy, 
siostra Heleny, Kastora i Pollu- 
ksa, żona Agamemnona, matka 
Orcstesa, Elektry i Ifigenii. 

Clytle, es, i. nimfa morska, córka 
Oceana i Tetydy. 

CnrrCnaeus, i, m. nazwisko rzymskie. 
Cnidua albo Gnidus, i, i. miasto 

w Karyi; stąd Cnidus, a, um 
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Knidyjski iCnidii, oram, ta. Kni- 
dyjczycy. 

Cnosue, patrz Gnosus. 
Coaoerv6tio, Cnis, i. nagromadze¬ 
nie, argumeutorum. 

Coaoervo, 1. gromadzić, właśc. i 
przenoś. 

Coaceaoo, acui, 3. kwaśnieć. 
Coactor, 6ri«, m. poborca, kassyer. 
Coaotua, us, ta. przymus, używa się 
tylko w przyp. C. 

Coaduno, 1. jednoczyć, spajać. 
Coaedifico. 1. budować razem, bu¬ 

dowlami otoczyć. 
Coaoąualia, e, w równych latach, 
rówiennik, towarzysz. 

Coaequo, 1. równać, czynić równem, 
postawić w równi, coaeąuati di- 
gnitate. 

Coogmentatio, ónis, i. spojenie, 
połączenie. 

Coagmento, 1 spajać, łączyć, wlaśc. 
i przenoś.; pacem (zawierać). 

Goagroontum, i, n. spojenie, po¬ 
łączenie. 

Coagulum, i, serzysko, pod¬ 
puszczka. 

Coalesco, alui, alitum, 3. zrastać 
się, łączyć się, rosnąć, uovus in 
viridi coalescit cortice ramus; in- 
ter saia, przyjąć się, puszczać 
korzenie; vulnus c. zrasta się za¬ 
myka się, goi się; — przenoś, in 
crcdibile est quam facile coalue- 
rint, łatwo się stali jednym naro¬ 
dem; animi coaluerant Concordia, 
połączyły się; coalescit auctoritas, 
wzrasta, nabiera mocy. 

Coangusto, 1. ścieśniać, określać, 
Coaret- patrz coart-. 
Coarguo, argni, argutum, 3. do¬ 

wodzić, wykazywać, odkrywać, 
wyjawiać, perfidiam; cum coar- 
gulssct, defensionem ejus nullain 
posse ezcusationem accipere; 2) 
obwiniać, oskarżać, aliquem ara- 
ritiac. 

CoartŁtio, ónls, ż. ścieśnienie. 
Coarto, i. ścieśniać, zbijać, ściskac, 

c. fauces, udusić się, powiesić się; 
— przenoś, c. consulatum, ograni¬ 
czyć, skrócie. 

Cocalus, i, m. król Sycylii, który 
przyjął Dodała. 

Coccum, i, n. jagoda dająca farbę 
szarłatną, a stąd farba szarłatna, 
cocco tingere, ruborc, fulgere. 

Cóehe es. i. twierdza przy Ktozy- 
foncie nad rzeką Tygrys. 

Cochlea, ae, ż. ślimak. 
Cooles, itis, w. jednooki; prze¬ 

zwisko Horacyusza, który odparł 
na moście rzeki Tybru wojsko 
Etrusków dążące do Rzymu. 

Cocosates, ium, m. lud w Gallu 
akwitanskiej. 

Coctilis, c. palony, wypalony, la- 
terculus; murus, z cegieł. 

Cocus, patrz coquns. 
Cocytus, i, m. rzeka w krainie 
podziemnej. 

Codex, iois, z» pniak, pień drze¬ 
wa; a ponieważ starożytni, pier¬ 
wiastkowe na tabliczkach drewnia¬ 
nych, woskiem powleczonych, pi¬ 
sali, stąd codex książką, miano¬ 
wicie: c.accepti et eipensi, książ¬ 
ka dochodów i wydatków; referre 
in codicem, zapisać do księgi ra¬ 
chunkowej 

Codicillus, i, m. pniaczek; codicil- 
li, orum, m. tabliczki woskiem po¬ 
wleczone do pisama; także: list, 
prośba, przypmek, własnoręczne 
pismo cesarskie i t. p. 

Coegi, patrz cogo. 
Coeie Syrio, albo Coelósyria, ae, 
ż. część Syryi zawarta między Li¬ 
banem i Autylibancm. 

Coelebs, patrz caelebs. 
Coeies, itis, niebieski, w licz. mn. 
niebianie, bogowie. 

Coelestis, e, niebieski; e. aquae 
(deszcz); boski; coclcstes, ium, m. 
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niebianie, bogowie; — przenoś, 
cudny, wyborny, nadzwyczajny, 
animus, ingenium, carmina, Cicero 
coelestis in dicendo \ir. 

Ooelianus, a, um, patrz Coelius. 
Coelioóla, ae, m. mieszkaniec nie¬ 

ba, niebianin. 

Coelienlus, patrz Coeliolus. 
Coelifer, era, erum, niebo dźwi¬ 
gający, podpierający. 

Coelimontlum, ii,«. dzielnica Bzy- 
mu, od pagórka Coelius nazwana: 
stąd Coelimontanus, a, um, ceh- 
montański. 

Coeliótu*, i Coelioulus, i, m. 
część pagórka Cclijskiego. 

CoettuB, a, um, nazwisko rzymskie¬ 
go rodu; stąd Coelianus, a, um. 
Celiańąki i Celiana, ornm, n. pi¬ 
sma L. Celiusza Antypatra. 2) Coe¬ 
lius mons, pagórek Celijski w Rzy¬ 
mie. 

Coelum, i, n. niebo, de coelo tan- 
R'i, być uderzonym, rażonym od 
piorunu; widnokrąg, strona świa¬ 
ta, okolica, coelum non animum 
mutant, qui trans marę currunt; 
powietrze, klimat, icrenum cras- 
sum, tenne, caliginosum, hiberaum; 
2) niebo jako siedlisko bogów; 
także: bogowie sami; stąd nie¬ 
śmiertelność, Musa coelo beat; e. 
sperare; najwyższy stopień szczę¬ 
ścia, sławy, in coelum tollere al¬ 
bo ferre (laudibus) i t. p., ahquem 
de coelo detrabere, pozbawić sła¬ 
wy; 3) świat żyjących w poró¬ 
wnaniu do krainy umarłych, falsa 
ad coelum mittunt insomnia Mar.es. 

Coelua, i, m. ojciec Saturna. 
Coemo, emi, emtum, 3. skupować. 

Coómtio, ónls, i, zakupowanie; 2) 
obrzęd zawarcia małżeńskich związ¬ 
ków, przez który narzeczony i na¬ 
rzeczona siebie niby kupowali 
wzajemnie, stąd senei coemptio- 

nalis, który do zawarcia takich 
związków był używany. 

Coena, ae, i. główne jedzenie u 
Rzymian pospolicie około trzeciej 
godziny po południu, stół, uczta, 
obiad, wieczerza, sic coena ei co- 
quebatur, coenam alicui dare; in- 
ritare ad coenam; inter coenam 
(przy stole). 

Coenaoulum, i, n. pokój jadalny, 
zwykle znajdujący się na'piętrze; 
stąd piętro, wyższa część domu, 
górna izba, poddasze. 

Coenito, 1. często wieczerzać. 
Coeno, 1. jeść, wieczerzać, apud 
aliquem; cumaliquo; foris; apud 
cum cocnatum est; także depou ; 
quum jam coenatus esset, stąd 
coenatus, który wieczerzał. 2) prze- 
chodne: jeść co, aprum, pulmenta 

Coenula, ae, krótka uczta. 
Coerarm, i, n. błoto, wyraz obelgi. 
Coeo, ii, (rzadko ivi), itum, ire, 
schodzić się, zgromadzać się, zbie¬ 
rać się, ad aliquem; ad albo in 
aliquem locum; ad sonitum rocis; 
także po nieprzyjacielsku: spotkać 
się, uderzyć na siebie; 2) połą¬ 
czyć się, ściągnąć do jednego 
punktn, coit agmen utrumque; in¬ 
ter se; c. in orbem, albo samo c. 
utworzyć koło; stąd w szczególno¬ 
ści a) w pewnym zamiarze połą¬ 
czyć się, sprzysiądz się, spisek 
zrobić, duodecim adolesceutes co- 
ieront; cum aliquo, de aliqua re, 
cum aliquo, ut-; poet, coeant in 
foedera deztrae; także: nuptiis, 
connubio cum aliquo, połączyć się 
związkiem małżeńskim; cum ali- 
qua; nakoniec w znacz, przechod. 
societatem coire cum aliquo, wejść 
w przymierze; stąd societas coi- 
tur; b) ścieśniać się', in artum al¬ 
bo in artius; zrastać się, zamykać 
się, goić się, minus; schodzić się, 
stykać się, rami coeuntes; zlewać 
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się, flumlna in vallem; ścinać się, 
krzepnąć, sanguis fonnidine colt; 
—przenoś, łączyć się, nt placidls 
coeant iinmitia; non possunt ista 
coire. 

Coepl, coeptnm, eoepisse, zaczy¬ 
nać, rozpoczynać, a) przech. cur- 
sum; bellurn coeptum esse; zwy¬ 
kle z tryb. bczok.: coepit illo in 
pcricolo esse; res romana cresce- 
re coepit; z tr. bez. bier. consu- 
les cocpere creari; Taaa conjici 
coepta sunt; lapides jaci coepti 
sunt; Africanus appellari coeptus 
est; undiąne premi sunt coepti; 
stąd coeptus, zaczęty, cocpto bello; 
b) nie przech. ubi dies coepit; (za¬ 
czął się); fervidissimum tempus 
coeperat; bellum coeperat. 

Coepto, 1. częstotli. rozpoczynać, 
z przyp. 4 fugam; z tryb. bezok. 
diilidere. 

Coeptum, i, n. dzieło zaczęte, za¬ 
miar, przedsięwzięcie, c. immane, 
andaz; coepta enuntiare. 

Coeptus, ns, n. zamiar, zamysł, 
zwykle w licz. mn. 

CooroOo, ercui, ercitum, 2. obej¬ 
mować, wstrzymywać, aby się co 
nie rozeszło, coercct ritta capillos, 
fibula vestem, ograniczać, ogra¬ 
dzać, hamować, Euphrates crepidi- 
nibus cocrcetur; amnis ripis coer- 
citus; frenis ora equorum; vitein 
(obcinać); intra muros coercetur 
hostia; — przenoś, numeris Terba 
(ująć w miary wierszowe, wiersze 
pisać); powściągać, na wodzy 
trzymać, soditionem, eupiditates, 
impetum, aliquem, milites; karać, 
karcić; civem multi, ńnclis, ver- 
beribus, suppliciis. 

Coercitor, oris, n. trzymający na 
wodzy; disciplinae militaria, utrzy¬ 
mujący karność wojskową. 

Coetus, us, m. zebranie, zgroma¬ 
dzenie, hominum rirorum. 

Goeua, i, n. jeden z olbrzymów 
ojciec Latony. [waśnie. 

Cogit&to, pnyit. rozmyślnie, u- 
Cogitatio, Onis, i. a) myślenie, 

rozmyślanie, oogttatifine, aliquid 
complecti, comprehcndere, percipe- 
re (myśleć o czem, wyobrażać so¬ 
bie), z przyp. 2. cogitationem ha- 
bere argenti; b) myśl, mniemanie, 
plan, przedsięwzięcie, postanowie¬ 
nie, omni cogitationno ferri (zaj¬ 
mować się różnemi planami). 

Cogito, 1. myśleć, wyobrażać so¬ 
bie, a)iquid cum suo animo; stąd 
cogitatum, i s n. myśl, zwykle 
w licz. mn. W szczegół.: aj roz¬ 
ważać coś, aliquid albo z 4 przyp. 
i tr. bez.; także z nasi zdaniem 
względnćm; b) o czem myśleć, mieć 
zamiar, chęć, postanowić, zamy¬ 
ślać, facinus, scelus, parricidium, 
nefas in aiiqueu; quod ad perai- 
cicm fuerat cogitatum; stąd cogi- 
tata, zamiary;—przenoś. quid Au- 
sler cogitct; 2) nie przcch. my¬ 
śleć , a) rozważać, zastanawiać się, 
prius cogitare, quam conari; b) 
namyślać się, być na co uważnym, 
ad aliquid; de aiiqua re; z nast 
ut; c) być usposobionym, si quid 
arnice de Romauis cogitabis. 

Cogn&tio, dnia, i. pokrewieństwo, 
propinqua(blizkie): longa (dalekie); 
2) krewni, cognationis magnae ho¬ 
mo ; - przenoś, związek, stosunek, 
studiorum et artium. 

Cognatue, a, um, krewny, z jedne¬ 
go rodu, szczepu pochodzący, co- 
gnatus Julo, corpora c. także: 
■iieczow. krewny, krewniak;—prze¬ 
noś. cognata rocabula rebus, wy¬ 
razy dobrze rzecz malujące; nihil 
est mentibus nostris magia cogna- 
tum quam numeri, nic się nie znaj¬ 
dzie, coby miało większy związek 
z naszćm usposobieniem jak har¬ 
monia. 
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Cognitlo, ónls, (.śledzenie, oglą¬ 
danie, rozważanie; badanie sądo¬ 
we, de aliąua re; albo z przyp. 
drogim; 2) wiadomość, poznanie, 
wyobrażenie, inde est cognitio fac- 
ta, to dało poznać. 

Cognlior, orla, m. znawca, poświad¬ 
czający tożsamość osoby; 2) ad¬ 
wokat, obrońca; 3) prokurator, a- 
gent skarbu publicznego. 

Cognltus, a, um, znany, doświad¬ 
czony, incognita pro cognitis ha- 
bere; homo fide et industria co- 
gnita. 

Cognómen, inis, n. przydomek, na¬ 
zwisko familii, w ogóle nazwisko. 

Coguómentum, i, —cognomen, 
CognominŁtus, a, um, mający toż 
samo znaczenie. 

Cognominis, e, imiennik, mający 
toż samo imię. [wać 

Cognómlno, 1. nazywać, przezy- 
Cognoaco, nóvi, nitum, 3. 1) po¬ 
znać, dowiedzieć się, spostrzedz, 
widzieć, slyszćć, czuć, doświad¬ 
czyć, aiiąuid aUbo z 4 przyp. 
i tr. bezok., albo ze zdaniem 
względnćm; także: multo aliter rem- 
publicam se habentem cognovit; 
aiiąuid ab, albo ex aliąuo (od ko¬ 
go); aiiąuid do aliąuo, albo de a- 
liąua re (o czem); ab armis (po 
broni); ex ąuo cognosci potest z 4 
przyp. i tryb. bez., z czego zrozu- 
mićć można, że-, talem enm futu¬ 
rum, ąualem cognitum judicarunt 
(jak go późnili); bis (rebus) cogni¬ 
tis albo sumo coguito (po otrzy¬ 
manej wiadomości); cognitum est, 
spostrzeżono, albo dało się widzićc, 
pokazało się, z 4 przyp, i tryb. 
bezok. albo ze zdaniem względnćm; 
cognitum habere aiiąuid; 2) czy¬ 
tać, przeczytać, libnun; literis co¬ 
gnitis; 3) zasiągnąć wiadomości, 
ex perfugis cognorit numerom 
militum reliauiasąue; 4)-wyrozu¬ 

mieć, poznać sprawę, causa ©ogni¬ 
ta; de re c. 5)=agnoscere ; c. sua, 
uznać za swoje. 

Cogo, ooćgl, coactmn, 3. spędzić, 
otcs; pecus; sprowadzić w jedno 
miejsce; ad judicium omnem gn¬ 
am familiam; multitudinem homi- 
num ex agris; ściągnąć, eierci- 
tum albo copias in unum locum; 
milites, navcs; zamknąć, aliąuem 
intr oppidum; o senacie: zgro¬ 
madzić, senatum; cogi in senatom 
albo in curiam, na skutek wezwa¬ 
nia zbierać się w senacie; być za¬ 
proszonym do senatu; senatus co- 
gitur, zgromadza się; zbierać, ob¬ 
rywać, uvas rinum; wybierać, 
pecuniam a ciritatibug; ścisnąć, 
zamknąć (patrz agmcu); stąd zgę- 
ścić, śdnać, hiems cogit frigore 
melia; a-Brem in nnbes; coacta, 
óram, m. gęsta tkanka z wełny; 
—przenoś, zebrać, jus in certa ge¬ 
nem; wnosić, wnioskować, Mnc 
cogitur; aiiąuid ex aliąua re; 2) 
przymusić, zniewolić, znaglić, ali- 
ąuem ad defectionem, aliąuem ad 
depugnandum, aliąuem admortem; 
ad lacrimas; ąnod natura cogeret 
(do czego); ąuid nonmortaliapee- 
tora cogis.; z tryb. bezok. ad of- 
ficium redire cotgit (insnlas); ze 
spój. ut.: Eumolpidat coactos, ut 
se deyorerent; także samo cogere: 
ut militum cogebat Toluutas; co- 
actns hac necessitudine, odio in- 
gratae civitatis i t. p., stąd lacri- 
mae coactae, łzy udawane; b) 
w odniesieniu do przestrzeni: wpę¬ 
dzić, wbić, cuneis coactis, wbiw¬ 
szy kliny; in altissimas ripas cogi; 
in tenuem alrenm c. (o ścieśnie¬ 
niu rzeki); saltus in altas coactos 
fauces (zachodzący); porów, artus; 
ograniczyć co do czasu, in semi- 
horae curriculum; intra sex men- 
sium ct anni spatium. 
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Cohaerentia, ae, i. spojenie, zwią¬ 
zek. 

Cohaereo, haesi, haesum, 2. być 
w związku, mićć styczność, alicui 
sanguine; vix cohaerebat oratio; 
cum aliqua re; cum aliquo sacris, 
moribus; inter se tempore; b) n- 
trzymać się, mićć trwałość, legi- 
bus cohaeret status civitatis. 

Cohaeresco, baesi, 3. stykać się 
z czem, mićć związek. 

Coheres, edis, m. i ć. współdzie¬ 
dzic, współdziedziczka. 

Cohibeo, hlbui, hibitum, 2. trzy¬ 
mać w spojeniu, zebrać, ennern 
nodo; obwinąć, okryć, brachium 
toga, zamykać w sobie, terra se¬ 
men cobibet; aiiąuid in se; 2) 
hamować, zatrzymywać, powścią¬ 
gać, aiiąuem intra castra; in por¬ 
ta cohiberi; cerros arcu (ubić); 
carcere yentos; tela; wstrzymy¬ 
wać, aąuilones; miiites a praelio; 
inanus, oculos, animum ab auro; 
assensionem a rebus incertis; ira- 
cundiam; bellum (nie dopuszczać, 
przeszkadzać); także z tryb. beż. 
timor cohibebat committere; ze 
spój. quo minus. [szczycie, 

Cohoneato, 1. uczcić, uzacnić, za- 
CoŁorreeoo, horrui, 3. wzdrygać 
się, drżćć od strachu; zimna. 

Co hora, tis, i. zbiór, kupa, groma¬ 
da, tłum, c. praetoria, orszak prae- 
tora na prowincyi; 2) w znacze¬ 
niu wojskowćm; oddział wojska, 
dziesiąta część legionu; c. praeto¬ 
ria, przyboczna straż wodza. 

Cohort&tio, ónis, i. zachęcenie, 
napomnienie, przemówienie, cohor- 
tationem militum facere (zachęcać 
żołnierzy). 

Cohortor, 1. zachęcać, pobudzać, 
napominać aliąuein, także z tryb. 
bczok. albo z ut, albo ne. 

Coinouino, 1 splamić, zeszpecić; 
zarazić 

Coitlo, dnia, x schodzenie się, 
spisek. 

Colchi, órum, m. Koicbijczycy, 
mieszkańcy krainy zwanej Colchis, 
idi», i. nad morzem Czarnćm. Stąd: 
a) Colchicus, a, urn, Kolchicki; h) 
Colchis, idis, kobieta z Kolchidy; 
e) Colchus, a, urn, Kolchicki. 

Coleua, i, m. jądro. 
Collabef&cto, 1. zachwiać. 
Collabeflo, factus, fieri, być za¬ 
chwianym, wstrząśnionym;—prze¬ 
noś. upaść, być przywiedzionym 
do upadku, collabefactus a The- 
mistocie Aristides. 

Collabor, lapsus, 3. upaść, runąć, 
omdlewać, umrzeć; 2) zabmąć 
w co, in corruptelam. 

CoUaonmatlo, ónie, i. płakanie nad 
czem. 

Collacrimo, 1. płakać z kim nad 
czem; aliquid, casum, opłakiwać. 

Collatatua, a, um, rozszerzony, 
rozpostarty; oratio, obszernie roz¬ 
winięta. 

Collfitla, ae. i. miasto Sabinów; 
stąd Collatinus, a, um, Kollatyń- 
ski, rzeczom. Koliatyńczyk, jako 
przydomek L. Tarkwjniusza; Col- 
latini, ornm, m. Koliatynowie 

Collatio, ónia, znoszenie, składa¬ 
nie, składka, pecuniae, stipis; po¬ 
równanie; 2) utarczka, signorum, 
ścieranie się, spotkanie się dwóch 
wojsk. 

Collatus, us, m. zetknięcie się 
w boju, bitwa, napad, armorum. 

Collaudatio, ónia, ż. pochwała. 
Collaudo, 1, pochwalać. 
Collecta, ae, i. składka, 
CoUectitiua, a, um, zebrany. 
Collectio, onis , i. zbieranie, ze¬ 
branie; powtórzenie w skróceniu. 

Collega, ae, m. spółurzędnik, po¬ 
mocnik, kollega, towarzysz. 

Collegium, ii, n. zgromadzenie, 
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zebranie osób jednego urzędu, sta¬ 
nu, cech, bractwo, giełda. 

Coliibet, libuit, libitum est, 2. po¬ 
doba się, chce się. 

Collido, lisi, lisum, 3. uderzać 
czćm o co, trącić czćm o co, na- 
vigia inter se; naves collidnntur, 
magno motu coliidi (o rzekach); ła¬ 
sa collisa; — przenoś, o kłótni, 
niezgodzie, collidit gloria fratres; 
Graecia Barbariae collisa (o woj¬ 
nie trojańskićj). 

Colligatio, óru8, *. połączenie, 
związanie. 

Colligo, 1. związać, połączać, ma- 
nus; in lecto cubantem łinculis; 
- przenoś, połączyć, homines ser- 

monis łinculo; res inter se; stąd 
objąć, annorum septingentorum 
incmoriam uno libro; 2) zatrzymać, 
Brutum in Graecia, wstrzymać, po¬ 
wściągnąć, impetum Antonii. 

Colligo, legi, lcctum, 3. zbierać, 
frnctus, flores, uvas, sarmenta, 
łenenatas serpentes, vasa, spoiła, 
pecuniam; puWcrem Olympicum 
(brać udział w gonitwach igrzysk 
olimpijskich); sparsos crines in 
nodnm (spleść, związać, zebrać), 
zgromadzić, sprowadzić, zebrać, 
skupić, ezercitum, auxilia, gentes, 
vires i i. p.; mann coilccta; se 
colligerejcolligi inaestuaria uciec, 
schronić się); c. clephantos (po- 
zganiae do kupy); b) poznosić, po- 
zrzucać na gromadę, sarcinas, c. 
łasa, spakować bagaże, gotować 
się do wyjścia z obozu, c. arma 
(zwijać żagle); se in orbem (ufor¬ 
mować koło); se in arma (osłonić 
się tarczą); se in spiram, w kłąb 
Się zwijać (o wężach); 2) — prze¬ 
noś. zebrać, reipublicae naufra- 
gium; multa łitia inaliąUem (zwa¬ 
lić); zjednać sobie, zarobić, zasłu¬ 
żyć, dostać, zyskać, uskarbić sobie, 
gTatiau, dignitatem, ez hec labo- 

re; anctoritatem; inłidiam crude- 
litatis ez eo; odium; robur;łires, 
situ®; rabicm; b) w myśli albo 
w mowie zebrać, wystawić, res 
Romanas brełi narratione, strictim 
(krótko opowiedzieć); omnesezcu- 
satioms cansas; omnia helia clłi- 
lia; wnioskować, wnioski wypro¬ 
wadzać, sic oollige (mecum); ez eo 
colligcre potes; c) przyjść do sie¬ 
bie, do przytomności, nabrać od¬ 
wagi, se c. cz timore; animum, 
animos, albo mentem c. 

Colllneo, 1. zmierzać, kierować do 
celu, sagittam, bastam; 2) nie- 
przęch, trafiać, omnia facore, ut 
collineat. 

Collino, l#vi, litum, 3. pomazać. 
Colllnua, a, nm, pagórkowy, por¬ 
ta collina, przy pagórku Kwiry- 
nalskim i Wimiualskim. 

Colligufifaotua, a; nm, roztopiony, 
rozpuszczony, glacies, łenenum. 

Collls, is, m pagórek. 
Collisio, ónls, i. wstrząśnienic, u- 
derzenio jednego przedmiotu o 
drugi. 

Colloo&tio, finta, i. umieszczenie, 
położenie, łerborum; wyposażenie, 
wydanie za mąż, filiae 

Collfioo, 1. umieścić, postawić, po¬ 
łożyć, diadema in manibua alicui; 
praesidia in litore; aliquem in sel- 
la (posadzić); turrim in muros 
(naprzeciw); antę fundum insidias; 
impedimenta post legiones; iecti- 
cas, tabulas et signa propalam; c, 
currus ita, ut-. W szczegół.: a) żoł¬ 
nierzy, osadników, umieścić, osa¬ 
dzić , mieszkanie im naznaczyć, 
milites in hibemis, captiłos in 
Gallia; Romanos in Moesia; mul- 
titudinem in agris; ezercitum in 
prołinciam; legiones pro łallo, i 
anto acicm; comites apud hospi- 
tes; seAtbenis posiąść); ó) za mąż 
wydać, wyposażyć, łirgines in 
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amplissimarum fasniliarum matri- 
laoniis; filiam in matrimonium; 
sororem nuptnm in alias cmitates; 
alicui rirgincm filiam, i samo: 
filiam albo rirginem; c) pieniądze 
dać na procent, pecunias magnas 
in ea provincia; in fundo dotem; 
stąd: użyć na co, obrócić, patri- 
moninm in reipnblicae salnte; — 
przenoś, benefitium apnd aliąnein 
bene collocare, omne stadium in 
cognitione ct scientia (oddać się); 
adolescentiam in roluptatibus (prze¬ 
pędzić); d) pochować czyje kości, 
ossa alicujus; 2) urządzać, rozpo¬ 
rządzać, nuptias; rebus, ąuascon- 
stituissent, collocandis atijuo ad- 
ministrandis tempus dare; memo- 
riae gTatiam (uzasadnić). 

Collocupieto, 1. zbogacić; — prze¬ 
noś. upiększać, przyozdabi tć(mowę) 

Collocutio, ónis, i. rozmowa. 
Colloąuium, ii, n. rozmowa, veni- 
rc in colloąuium, facere, serere, 
habere. 

Collóquor, loąuutus albo locutus, 
3. rozmawiać z kim, obcować, col- 
loąuendi tempus sumitur; u*rum 
eollo<jtti maila an per literas age- 
re; cum aliąuo, de aliqua re; In¬ 
ter se dc aliąna re; cum aliąuo 
per internuntios; cum aliquo per 
literas; quas (res) tecum colioqui 
volo (umówić się). 

CoUtioeo, óro, ze wszystkich stron 
świecić, jaśnieć, blyszczćć, wtaść. 
i przenoś, z przyp. 6: fulgore, 
flammis, armis; qua marę a sole 
coliucet; agri floribns. 

CoUCtdo, lusi, lusum, igrać z kim, 
paribus: poet.: summa nantes in 
aqua plumas coliudere; 2j poro¬ 
zumieć się z kim, zmówić się po¬ 
tajemnie. 

Collum, i, *. szyja ludzi 1 zwie¬ 
rząt; także: szyja flaszy; collum 

lagenae, łodyga, papareri demi- 
sere caput collo. 

Cotluo, Ini, tatom, 3. wyplókać, 
zmoczyc, oraąue nulli colluerant 
fontes, ust źródła nie zwilżyły. 

Coiltfiaio, ónia, i. tajemne porozu¬ 
mienie, zmowa; igraaio. 

Colluaor, ória, m. współgrający, 
bawiący się z kim; 2) będący 
w zmowie. 

Collustro. 1. oświecić; — przenoś, 
oglądać, przejrzćć, omnia oculis. 

CoU&Tiet, ei', i. colluwlo, dnia, 
i. spływ, stek brudów; — przenoś, 
c. omnium scelerum; c. gentium, 
mieszanina rodów; napływ różnych 
narodów; c. hominum albo samo 
colluvics, stek pospólstwa. 

Coliynum, ii, n. balsam na oczy. 
Goto, colui, cultum, 3. doglądać, 

chodzić kolo czego, obrabiać, u- 
prawiać, ritem, arbores; rineas, 
dgrum, rura; corpora; brachia 
auro (zdobić); stąd cnlta, otom, 
j». pola uprawne, niwy; b) przeby¬ 
wać, przemieszkiwać, bawić gdzie, 
urbem, domum, prope Oceanum. 
c) — przenoś, trudnić się czćm, 
zajmować się, mieć staranie, zwra¬ 
cać na co troskliwość, aliąusm, 
aliąuem arte; artes et studia, for- 
titndinem, amicitiam, jnstitiam, 
fidem; a stąd czcić, szanować, 
wielbić, Apollinem eidmia reli- 
gione; Mercnrium, regem dirinis 
honoribus; aliąuid pro deo, arbo¬ 
res, sacrarinm, tempium; aiiąuem 
parentis loco; cultus praecłpuo 
honore; także: zaszczycić, aliquem 
donis; literis coli. 

Colooiaitun, ił, n. roślina po ba¬ 
gnach 1 jeziorach rosnąca w Egip¬ 
cie i Azyi. 

Colóna, ae, i. wieśniaczka. 
Coiónae, arum, ł. miasto w Troa- 

dzic. 
Cclonóue, a, urn, należący do Ko- 
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lonoą okolicy Ateńskićj, ojczyzny 
Sofoklesa. 

Goldnia, no, i. osada, kolonia, có- 
lonos deduccre in colonias; inco- 
loniam mittcre; constituere; 2) o- 
saduicy. koloniści, coloniam dedu- 
eerc, mittcre. 

Colonious, a, um, tyczący się osa¬ 
dy, cohortes, w osadach zacią- 
gnionc. 

Colónua, i, m. wieśniak, gospo¬ 
darz wiejski, dzierżawca; 2) osad¬ 
nik, mieszkaniec osady, kolonista, 
3) mieszkaniec. 

Coldphon, ónts, i. miasto w Jo¬ 
nii; stąd Colophonius, a, nm, 
Kolofoński, z Kolofonu, i Colo- 
phonii, ornm, n Kolofończycy. 

Color, óris, m. barwa, kolor, far¬ 
ba, colorcm duccre, nabierać ko¬ 
lom; cera, kolor twarzy, coloris 
mutatio (ze wstydu albo przestra¬ 
chu);—przenoś. zewnętrzna postać, 
pozór, powierzchowność, kształt, 
charakter, cecha, łitae; civitatis; 
omnis Aristippum decuit c. (po¬ 
trafił się znaleźć w kaźdem poło¬ 
żeniu); eundem c. ducere (przy¬ 
brać ten sam charakter); homo 
nullius coloris, nieznany; okrasa 
mowy, oratiouis colorcm requi- 
ritis. 

ColorStus, a. um, kolorowy, far¬ 
bowany. 

Coloro. 1. farbować, piracoloran- 
tur sole (nabierają barwy);—prze¬ 
noś.; se cotorare albo colorari, na¬ 
bierać ozdoby. 

Coliiber, bri, m. wąż, żmija; colu- 
bra, ae, i. wąż samica; w ogóle: 
wąż. 

Colubrifer, 6ra, ©rum, wężonośny. 
Colom, i, n. przetak, naczynie do 

cedzenia. 
Columbii, ae, i. gołębica. 
Columbinus, a, um, tyczący się 
gołębi. 

Columbus, i, m. gołąb samiec, w o- 
gólc; gołąb. 

Columeila, ae, słupek, podpora. 
Columen, tnia, n. wierzch, szczyt; 

2) podpora, filar, — przenoś, pod¬ 
pora, reipublicae, amlcorum. 

Columna, ae, i. slup, filar; e. 
Maeuia, albo samo col. na fo¬ 
rum w Rzymie, gdzie złodziejów 
i niewolników sądzono i karano; 
c. Trajani; c. Hcrculis, gdzie cie¬ 
śnina Gibraltarska; c. Protei, ostat¬ 
nie krańce znanej ziemi, granice 
Egiptu; 2)—przenoś, podpora, o- 
broua, no proruas siantein colum- 
nam (o rzeczypospolitej). 

Columnariua, a, um; tyczący się 
słupów, -rzeczow. a) columnarius, 
pr/y kolumnie Macnia osądzony 
winowajca lub dłużnik; b) colum- 
narium, ii, n. podatek od filarów, 
ustanowiony w Rzymie dla zapo¬ 
bieżenia zbytkom w budowie. 

ColurnuK, a, um, leszczynowy, 
z leszczyny. 

CoIub, i, i us, x. kądzicl, także 
wcina na kądzicli. 

Coma, ae, i. włosy na głowie, 
także, grzywa końska, włosy na 
szyszaku, wełna, liść, kwiaty. 

Comagene, patrz Commagene. 
Comćna, órum, n miasto: aj w Ka- 

taonii, prowincyi Kappadocyi; h) 
w Poncie (stąd Pontica); Comani, 
orum, m. Komanowie. 

ComauB, tis, włosami okryty, ga- 
lea; — przenoś. Stella c., kometa: 
silva c., okryty liściem. 

Combibo, ónts, m spólpijący. 
Oombibo, btbi, bibitum, pić spól- 
pie, połykać, maculas com. dosta¬ 
wać piam; bicr. być pochłonio- 
nym, Erasinus combibitur in a- 
gns; przenoś, nabywać, artes. 

Comburo, ussi, ustum, 3- spalić 
do szczętu; — przenoś, potępić, 
aliąuem judicio. 
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Comódo Mi, esum, i cstum 3 (co- 
messet i comcsse, zamiast comede- 
ret, comedere); zjeść, pożerać; — 
przenoś, zmarnować, strwonić, pa- 
trimonium, rem familiarem; sc e. 
zniszczyć się, gryźć się, trapić się; 
c. oculis, chciwie pogiądać na co. 

Comet, itia, »*. i ż. towarzysz, u- 
czestuik, ochmistrz, towarzysz¬ 
ka i t. d. w licz. mn. orszak, świ¬ 
ta, szczególnićj rządzców pTowin- 
cyiprzenoś, mortis comes gloria. 

Comess- patrz comiss- 
Cometee, ae, »». kometa. 
Comice, przysl. komicznie. 
Comicus, a, um, ściągający się do 
komedyi, komiczny; rzeczow. poeta 
komiczny, komik. 

Cominium, ii, n. miasto Hirpi- 
nów. 

Oominu* albo comminus, przy ul. 
wręcz, r blizka, stare, pngnare, 
res gerere, c. ire m apros; c. cer- 
tos obtmncare ferro; sspicereali- 
qnem c.; — przenoś. arva cominus 
inseąni. 

Cćmis, e, uprzejmy, uczynny, ludz¬ 
ki, grzeczny. 

Comieiabundu*, a, um, biesia¬ 
dujący. 

Comin&tio, 6ni«, i. biesiada, ucz¬ 
ta nadto hojna. 

Comias&tor, 6ri», m. oddający się 
rozpustnym biesiadom. 

Comlssor, 1 bankietować roz¬ 
pustnic. 

Comitas, Uia, i. uprzejmość, ła¬ 
godność, ludzkość, grzeczność. 

Comit&tus, us, n. towarzystwo, 
świta, oTszak; 2) transport, kara¬ 
wana. 

Comiter, przytl. uprzejmie, grzecz¬ 
nie, łagodnie. 

Comlti&Us, e, należący do sejmu 
zwanego comitia, mensis, dies 
(w ktćrym comitia odbywać elę 
mogły). 

Comltlitus, us, m. zgromadzenie 
ludu na sejm. 

Comltlum, ii ». plac w Bzymie 
przy rynku, gdzie się sejm odby¬ 
wał. Spartańskie także Kpuoreum 
nazywano Comitium: ut si prira- 
tus in comitio esset Spartae. 6) co¬ 
mitia, orum, n. zgromadzenia lu¬ 
du rzymskiego w celu stanowie¬ 
nia lub znoszenia praw, wyboru 
urzędników i t. p. Sejmy te by¬ 
ły trojakie: centnriata, curiata, tri- 
buta, podług tego jak lud po¬ 
dzielony na części zwane centu- 
riae, tribus i curiae, glosował; co¬ 
mitia consularia, censorum, quae- 
storia nazwane od tego, jak zaj¬ 
mowano się na nich wyborem tych 
albo owych urzędników; c. face- 
re, gerere, habere, odbywać. 

Oumito, 1. = comitor, towarzy¬ 
szyć komu, iść z kim, jechać, co- 
mitant yestig.a nostra; stąd co- 
mitatus odprowadzony, przepro¬ 
wadzony w towarzystwie, bene, 
param com. pueris c.; puero ut 
uno esset comitatior. 

Comitor, 1. towarzyszyć komu, itćr; 
quae com. Titae; magna eomitante 
caterra; eomitante toto erercitu; 
comitantibus omnibus bonis; poet. 
supremum honorem (o pogrzebie). 

Commaeulo, 1. splamić. 
Commagene, es, i. kraina w Sy- 
ryi; stąd Commagenus, a, um, 
z Kommageny, rztcz. Kommageń- 
czyk. 

CommóatuB, us, ni, chodzenie ra¬ 
zem , pozwolenie oddalenia się do- 
czasowego, mianowicie w wojsku, 
urlop, commeatum petere, sumere, 
alicui dare; in eommeatu esse; 
ad diem commeatus tenire; 2) 
pnewóz (transport) prowadzenie 
żywności, duobus commeatibus 
transportera ezercitum; secundnm 
commeatum mittit ad Caesarom; 
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3) żywność, c. importare in co- 
loniam; subrehere. 

Commoditor, ari, rozmyślać. 
Commemini, przypominać sobie, 
aliguid albo aliąucm. 

Commemorabilit, e, pamiętny, pa¬ 
mięci godny, znakomity. 

Commemoratio, ónis, i. przypo¬ 
mnienie, nominis; fuit in assidua 
commemoratione flagitiorum. 

Commemoro, 1. przypominać, przy¬ 
wodzić sobie na pamięć, gratiam; 
2) wspominać, czynić wzmiankę, 
opowiadać, alignid plnribus ver- 
bis; causas, beneficia, calamitatem; 
także, z 4 przyp. i tryb. bezok.; 
albo de aliquo, de aligua re al¬ 
bo rem in aligno, mówić o kim 
z pochwalą. 

Commendabilis, c, chwalebny, go¬ 
dzien pochwały. jący, literae. 

Commendaticiu*, a, urn, zaleca- 
Commendatio, ónis, i. zalecenie, 

2) zaleta, wdzięk, przyjemność, 
piękność, oris atgne orationis; c. 
formae, ingenii; c. patris (zasią¬ 
gi ojca). 

Commendatrlx, iois, i. zaleciciel- 
ka, która co zaleca; lex. 

Commendatus, a, um, zalecony, 
chwalony. 

Commendo, 1. pomczyć, zlecić 
komu, powierzyć, aligucm, albo 
aliguid, alicui albo aiicui rei, a- 
liguid prudentiae, fidei, auctori- 
tati; 2) zalecać, zachwalać, ali- 
guem de meliore nota, gnać non 
minime commendantur; habere a- 
ligucm sibi commendaium, 

Commentariolum, ii, n. krótkie 
podanie, matę pismo. 

Comment&rius, ii, tn. i -inm, ii, 
n. pamiętnik, zbiór krótki, wy¬ 
kład, objaśnienie. 

Commentatio, ćnis, i. rozmyśla¬ 
nie, mortie; rozprawa, e. Ari- 
stotelis de natura animalium. 

Commentloiug, a, nm, wymyślo¬ 
ny, wynaleziony, fałszywy. 

Commentor, 1. rozmyślać, rozwa¬ 
żać, rem, albo de re; commenta- 
tns także używa się w znacz. bier. 
2) napisać, wypracować, rozpra¬ 
wiać, objaśnić; com. de discipli- 
na militari; carmiua commentando 
ceteris nota facere. 

Commentor, 6ria, m. wynalazca, 
sprawca. 

Commentum, i, n. zmyślenie, wy- 
lialezienio, zamiar. 

Commeo, 1. przejeżdżać aię, prze¬ 
chodzić z jednego miejsca na dru¬ 
gie, sidera ab ortu ad occasum, 
commeantia; qno omnos mercato- 
Tes undigue cum mercibus com- 
meant; - - przenoś, cujus in hor- 
tos libidines omnium commcarunt. 

Commereium, ii, n. handel; pra¬ 
wo prowadzenia handlu, salis; 2) 
obcowanie, stosunki, plebis (z lu¬ 
dem); cum Musis; rozmowa, ser- 
monis; znoszenie się listowne, e- 
pistolarum; linguae, spólność ję¬ 
zyka, który dwa narody rozumie¬ 
ją; belli, układy podczas wojny 
względem pokoju albo wykupienia 
jeńców i t. p, 

Commereor, 1. skupować. 
Commereo, merui, meritum 2. za¬ 

sługiwać. 
Commćtior, mensus, 4. mierzyć, 

wymierzać; — przenoś, stosować, 
porównywać, cum aligua re. 

Commigro, 1. przeprowadzić się, 
przenieść się. 

Commllitium, ii, n. wspólna służ¬ 
ba wojskowa; współuczestnictwo, 
studiorum. 

Commilito, ónis, m. towarzysz 
w służbie wojennćj, spółuczeń. 

Comminatio, ónis, i. groźba. 
Commingo, minii, 3. zlać mo¬ 
czem. 

Comm^nlsoor, meutus, 3. wymyślić. 
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zmyślić, wynaleźć, litom novas, 
deos; vectigal, dolnm; commenius 
w znacz. bier. ■wymyślony. 

Comminor, 1. zagrażać, impetum, 
pugnam, alicui necem, 

Comalnuo, ininui, mlnfitum, 3. 
zmniejszać, rozdntbiać, rozkroszyć, 
fozbic, podrazgotać, argenti pon- 
dns; statuam, vasa, alicui caput; 
2) — przenoś, osłabić, ■wycień¬ 
czyć, zwątlić, aliąncm; opos ali- 
cujus; re familiari comminutum 
esse (podupaść); rires ingenii; ani- 
sram; zmiękczać, rozczulać, ali- 
quem lacrimis. 

Commizoeo, miscul, mirtom albo 
nrstam 2) zmięszać, pomięszać, 
aliąuid cum aliąua re; omlta w 
w; fumos ln anras commixtas 
(z powietrzem się zmięszal). 

Commiseratio, 6nla, i. mowa 
wzbudzająca litość, commiseratio- 
nem brevem • ese oportet. 

Carantiaoror, 1 ubolewać, litować 
się nad kim, żałośnie, co przed¬ 
stawiać, fortunom Gr&eciao; ali- 
quem. 

Canunlreio, dniej $. spuszcz nte 
szermierzy do wali i, a stąd po¬ 
czątek walki. 

ComzElssum, i, tu rzecz powierzo¬ 
na, tajemnica, ccurniissuin iegos; 
I) wykroczenie, wina, ploro tur- 
ft commissruL. 

Cosnmtsstira, ae, i. apojtale. 
Cknnitto. misi, missnm 3. zesłać 
do .kupy. połączyć, posyłać na 
spotkanie; a) do walki, aliquem 
cum aliquo „ijąuos, mamon Teu- 
czIb (zetrzeć się, spotkać się), c. 
proelium, rozpocząć potyczkę sto¬ 
czyć walkę; w ogóle; zaczynać, hel¬ 
ium; Indos, apectaculum, obsidio- 
afluąsermonem; judicium (złożyć); 
także samo committere, stoczyć bi¬ 
twę, ij złączyć, mzios (belki); 
dextrtm deztne; moenia, marła, 

silras, urbemcontineuti; committi 
złączyć się, Gaucaso; commissi 
inter se munimenta; commissa 
moenla; nondum cominissum opus: 
pistris delptiinum caudas utero 
commissa lupóruin, potwór mor¬ 
ski, mający ogony delfinów zro¬ 
sić z brzuchem wilczym, Yiig. 
Aen. III. 428; 2) zdać co komu, na 
kogo powierzyć, poruczyć, se in 
fidcm albo fidei alicujns. rem In 
aciem, in fidem; in cwsum anci- 
pitis eventus; quum senatus e! 
commiserit, ut rsderet-; herediias 
Yeneri commissa, narazić, wysta¬ 
wić, rempublicam in discrimen; 
b) popełnić, wykroczyć, contra le¬ 
gom, «dvcrsus testamentem; flagi- 
tium, furtum; dopuścić, pozwolić, 
non commitam ut, ctt, quare; c) 
ściągnąć, c. poenam albo mule' 
tam; d} derotio commissa, spój¬ 
niom życzenie. 

Conąaide, prtytl. dobrze, stoso¬ 
wnie, należycie, zręcznie; w odnie¬ 
sieniu do czasu: właśnie w sam 
czas, w pizyzwoitym czasie. 

Ooaunoditas, atla, f. stosowuość, 
dogodność, zręczność, sposobność, 
uprzejmość; 2) pożytek, korzyść. 

Commodo, 1. urządzić, zastosować, 
robić dogodność, usłużyć, przy¬ 
łożyć się, iuiquid alicui, albo a- 
licui rei) alicui aliqua re, alboic 
aii ju* re, albo de aliqna re; 2) 
pożyczyć, dać do użycia, aedca, 
aturura. 

Coomoasa. j, dogodność; 2) po¬ 
żytek, korzyść; w licz. mn. do¬ 
chody, tnbnnatus, miłitiae; 3) po¬ 
życzka, commodis amicorum (po¬ 
rów. commodo). 

ConunoduB, a, nm. stosowny, 
przydatny, należyty, wygodny, 
właściwy, cyathi; ysłetndo (do¬ 
bre); anni tempus; §i commodum. 
est (jeżeli się podoba); commodis- 
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simum essc statuit, z nast. 4 prz. 
i tr. bczok. uważał to za najsto¬ 
sowniejsze; dum coinmodum crit, 
skoro będzie czas po temu; 2} o 
osobach: grzeczny, ludzki, u- 
przejmy. 

Commolior, 4. przedsiębrać, knuć, 
dolum 

Commonefacio, feoi, factum, 3. 
napominać, przypominać, zwracać 
na co uwagę, aliąuem; aliqucm 
beneficii; cum commonefadunt, 
ut-. 

Commoneo, moimi, monitu na, 2. 
przypominać, ostrzegać, ezempla 
me commonent: miseriarum; de pe- 
riculo; także zc spój. ut, ne. 

Commonstro, 1. dokładnie poka- 
zac. 

Con.moratlo, ónls, *• bawienie, 
przebywanie gdzie, mieszkanie, 
liicujus; w wymowie: dłuższe za¬ 
trzymanie się mówcy nad ważnym 
jakim przedmiotem. 

Commorioi. mortuus, 3. razem 
z kim umierać, cum aiiąuo, albo 
alicui. 

Commorcr, 1. zatrzymywać się, 
bawić gdzie, apud aliquem: Ko- 
mac; w mowie: in ea seutentia; 
pluribus rerbis in eo. 

Commótio, dnia, i. wzruszenie; 
aitimi, namiętność. 

Commotiuncula, ae, i. lekkie 
wzruszenie. 

CommOtua. a, um, poruszony, 
wzruszony. 

Oomsooueo, snowi, mfitusn,2.po¬ 
ruszać, membra, alas, sacra (ob¬ 
nosić); numum (puszczać w obieg); 
arna Cretae tpostawic pod broni:,); 
aa (ruszyć się); oddalić, usunąć, 
celumnas, saza, castra ez loco 
(poruszyć), se ez loco; hostcs (spę¬ 
dzić, do odwrotu przymusić; podo¬ 
bnież: przenoś, cornua disputatiu- 
nis; cerrum, columbam, spłoszyć, 

wystraszyć;—przenoś, nora quae- 
dam, nowych dowodów w rozu¬ 
mowaniu użyć; memoriam aliću- 
jus rei, odnowić; perleviter com- 
moreri, być nieco cierpiącym, 
niedomagać; nieme, capitc, cier- 
pićć na co; pobudzać, niepokoić, 
przerazić, zatrwożyć, aliquem, a- 
nimum cujuspiam aut oculos; His- 
panias ad bellum; commotus ali- 
qua re; także: ez aliąua re com- 
movcri; wzbudzić jakie uczucie, 
alicui bilem, lacrimas, dolorem, 
inisericordiam, iimdiam, odium, 
studia multorum; poczynać, bel¬ 
lum. 

ConununicŁtio, ónis, f. udziele¬ 
nie, udział; sermonis, rozmowa. 

Commumoo, 1. podzielić co z kim, 
udzielić czego, przypuścić do u- 
czestnictwa; aliquiJ cum aliąuo; 
consilium cum aliquo, objawie 
swój zamiar, consilia cum aiiquo, 
umówić się; tantas (peennias) ez 
suis bonis cumdotibus, połączyć: 
gloriam facti cum laudc alicnjus: 
połączyć; b) podzielać co z kim, 
brać w czćm udział, inimicitias 
cum aliquo, prorinciara, praemium'; 
2) nicprzccli. naradzać się z kim, 
cum aliąuo de aliąua re; inter 
se dc socictate. 

Communio, 4. zewsząd obwarować, 
uzbroić; — przenoś, wzmocnić, au- 
ctoritatem. 

Communio, dnia, i. uczestnictwo, 
wspólność, związek, sanguinis, po¬ 
krewieństwo. 

Communis, e, wspólny, pater, li- 
beri, affinis, inimici; classis (po¬ 
łączona); aerarium, utilitas, ri- 
tium, odium i t. p.; reliąua com- 
munia; illa omnia c-ommunia im- 
pen toribus cum militibus; stąd 
a) powszechny, jus gentium; loca 
miejsce publiczne; loci, miejsca 
pospolite w wymowie, źródła do- 
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wodów; consensus, periculum; bj 
pospolity, zwyczajny, wszędzie u- 
żywany, miml, salutatio, sepultu- 
m, mens, vita. Stąd rzecz, commu- 
ne, n. gromada, gmina, społecz¬ 
ność, Siciliae; gentis Peiasgae, iu 
eommune conferre, na użytek po¬ 
wszechny, dla dobra publicznego; 
2) przystępny, ludzki, nimis circa 
omnes communis; c. omnibus, par 
principibus. 

CommOnitas, itis, i. społeczność, 
wspólność, związek, est alicui cum 
slupie; ritae; 2) obywatelska 
sprawiedliwość, oddawanie spra- 
wiedliwrści każdemu, communitas 
cirilis. 

Comtauniter, przysł. wspólnie, c. 
cum iis diem delegerunł ad-; stąd 
w powszechności, bez wyjątku. 

Commurcnuror, 1. mruczćć, szem¬ 
rać. 

Commnt&bUia, e, zmienny. 
Cojmnutate, przytt., iuaczćj, w spo¬ 
sób odmienny. 

Ooznmutatlo, fiuia, i. zmiana, 
przemiana, właśc. i przenoś, aestu- 
lin, wzdymanie się i opadanie 
morza. 

ConMlt, 1. odmienić, właśc. i 
przenoś.; na i tr. bier. zmienić się, 
commutaii animo; 2) zamienić, 
stadium belli gerendi agricultum. 

Como, compsi, comptum, 3. ze¬ 
brać, powiązać, ułożyć porządnie, 
mianowicie co do włosów, capil- 
los, uczesać. 

Comoedia, ae, $. komedya, retas 
medis, nora; agere, facere, grać. 

Comoedus, i, m. aktor komedyi. 
Comoaua, a, um, włosem obrosły, 
kosmaty. 

Compaoiaoor, pactus, 3. umawiać 
się, układać się z kim; stąd no¬ 
cą a>. compactom, i, n. umowa, 
ugoda; compacto, podług umowy. 

Compaotio, ónis, i zbicie, spo¬ 
jenie (od compingo). 

Compaotum, i, n. patrz compa- 
ciscor. 

Compaotus, a, um, patrz com¬ 
pingo 

Compigea, is, i. spojenie, połą¬ 
czenie, lapidum; zapora, compagi- 
bus arctis claudcutur portae; — 
przenoś, więzy, corpons. 

Compago, inla, ż. =r compages. 
Compar, palie, równy, odpowie¬ 
dni; rsecsow. towarzysz. 

Compar&bilis, e, dający się poró¬ 
wnać, mogący iść w równi. 

Comparate, przysi. w porównaniu. 
1 Comp&ratio, ónis, i. (od com- 
paro 1) przysposobienie, przygo¬ 
towanie, a stąd nabywanie, nabie¬ 
ranie, zakupywanie, fru mentorom 

2. CompŁratlo, Ania, i- (od com- 
paro 2) porównanie, orationis suae 
cum scriptis alienis; 2) ugoda, 
układ. 

Comparatfrus, a, um, mogący iść 
w porównanie, porównawczy. 

Compareo, partii, 2. pokazać się, 
zjawić się, stawić się osobiście. 

1. Comparo, 1. (od parare) przy¬ 
gotować , przysposobić, conTirium, 
iBcondium, insidias alicui; iter, 
przygotować się do podróży; oopias, 
eiercitum, classem; tribunos (zje¬ 
dnać sobie); se comparara ad ali- 
quid; comparari in Boeotiam (spo¬ 
sobić się do podróży do B.); com- 
paratus ad aliquid; tempore ad 
comparandum dato; poet. urere 
oomparat; sic fuimus comparati 
ut-, bylibyśmy w tćm położeniu; 
legibus comparatum est, postano¬ 
wiono; 2) dostać, nabyć, kupo¬ 
wać, zarobić, właśc. i przenoś. 
auitoritatem,laudes; rcddcrecom- 
parata (rzeczy kupione na licy- 
tacyi). 

2. Comparo (od par) 1, stawiać 
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w parze, obok siebie, non possu- 
mus roreri, nc małe comparati si- 
tie (o cenzorach źle dobranych 
z odmiennćm usposobieniem); sta¬ 
wiać naprzeciw, compararit hunc 
hoplomacho; aliqnem cnm aliquo; 
ad supremum certamcn comparati 
duces. — Przenoś, porównywać, a- 
liquem albo aliąuid cum aiiquo, 
albo cum aliqua re; alkiuem al¬ 
bo aliquid alicui, albo alicui rei; 
res inter se; nullins consilium non 
modo antelatum, sed nc compa- 
ratum quidem est (nie wytrzymał 
nawet porównania); ze zdaniem 
względnćm: w porównaniu do¬ 
wieść, okazać, deinde comparat, 
ąnanto-, compara, cui fiat: 2) 
comp. inter se, umawiać się, u- 
ktadać się, prorincias; o urzędni¬ 
kach umawiających się między so¬ 
bą, który z nich ma dostać jaką 
prowincyą) 

Comp ico, pivi, pastum, 3. pa¬ 
sać razem. 

Compascuua, a, urn, na wspólne 
pastwisko przeznaczony. 

CompelMtio, dnia, i. odezwa, 
przemówienie- strofowanie, na¬ 
gana. 

Compello, 1. przemawiać do kogo, 
aliquem blande; wołać po imie¬ 
niu, nomine albo nominatim; na¬ 
cierać, voce, verbis, dictis it. p.; 
powstawać, łajać, gromić, lżyć, 
aliquem, neqne adspeiit (fiiium), 
quin cum fratricidam, impiumque 
detestans compcliaret: gladiatores 
Samnitium nomine; aliqucm pro 
cunctatore segnem; także: crimine 
compcllari (dla zarzutu zbrodni 
być pociągnionym do odpowie¬ 
dzialności); stąd: oskarżać, judi- 
cem, edicto, lege. 

OompeUo, puli, pulsum, 3. zga¬ 
niać, spędzać w jedno, peens. ho- 
mines, hostes intra muros; ad ca¬ 

str* : narej hostium in portom; — 
przenoś, helium Medulliam; Po- 
metiam; szczegół, zmusić, przy¬ 
wieść do czego, pobudzić, ad hel¬ 
ium; ad arma; in hunc sensum; 
zachęcić, ad Yirtutem; co, ut 
z tryb. łącz.; także: compulit imi- 
tari; compulsus angustiis rei fru- 
mentariae, terrore i t. p. 

Oompendi&rius, a, um, skrócony, 
via quasi c. 

Compendium, ii, n. skrócenie, 
nać, krótszo, bliższa droga; ver- 
ba couferre ad compendium; stąd 
oszczędność, facere rem compen- 
dii, oszczędzić; 2) Korzyść, poży¬ 
tek, capti compendio, prrratumc. 

Compendo, 3. zważyć. 
Compensatio, finta, i. obustron¬ 
ne Tozważcnie, równanie jednego 
z drugicm, incommoda vitae com- 
pensatione commodorum lenire; 
zamiana, mercium. 

Compenso, 1. wrównćj wadze od¬ 
ważyć; — przenoś, zrównać, lae- 
titiam cum dolore; 2) wynagro¬ 
dzić. zastąpić co czeta, Yitia dili- 
gentia- 

Comperendin&tus, us, m. odwło¬ 
ka prawna, odłożenie sprawy na 
pojutrze, albo na dłuższy czas. 

Comperendino, 1 odroczyć spra¬ 
wę na pojutrze, albo czas dalszy. 

Comperio, perl, pertum, 4. do¬ 
wiedzieć się, powziąć wiadomość, 
aliquid, albo z nast. 4 przyp. i 
tryb. bezok.: de aiiqua re, ab a- 
liquo i per aliqucm z 4 przyp . i 
tryb. bezok.; aliquid es literis; si 
compcrtum est (jeżeli to jest pe¬ 
wne); coinpertum mihi est, albo 
compertum habeo (mam pewną 
wiadomość, wiem z pewnością); 
auditionem habere pro re comper- 
ta (uważać wiadomość za pewną, 
niewątpliwą); comperto, z pewno¬ 
ścią, podług pewnych wiadomo- 
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ścij; compcrtus z przyp. 2- pro- 
bri, sacrilegii, przekonany, które¬ 
mu czego dowiedziono; b)pozna , 
znaleźć, ąualcrn Eomam compe- 
risset. 

Compea, pedla, *. kajdany (na no¬ 
gi), pęta; — przenoś, nirali con- 
pede rinctus, skuty Jodem. 

Compesco, pescui, 3. tamować, 
dolores; gasić, sitim; przytłumiać) 
ignes; obcinać, ramos. 

Competltor, orla, w, spółzawo- 
dnik. 

Competitrii, leli, i. spółzawo- 
dniczka. 

Compoto, petivi, petii, pctltum. 
3. wspólnie się o co ubiegać, sta¬ 
rać się; 2) schodzie się, zbiegać 
się gdzie, in unum competunt;— 
przenoś, być zdatnym, sposobnym 
do czego, ad arma capicuda. 

CompUatio, 6nla, i. rabunek, kra¬ 
dzież literacka, zbierauic z róż¬ 
nych książek. 

Compilo, 1. rabować wlaśc. i prze¬ 
noś. oppidum, sapicntiam, scrinia. 

Compingo, pógi, pactum, 3. zbi¬ 
jać, ahquid; compactus, zbity, 
ściśle połączony, mocny, krępy, 
zwięzły, (rabes, corpus; 2) wsa¬ 
dzić, wtrącić, in pistrinum; in 
carcerem; ukryć (dla bezpieczeń¬ 
stwa) parentes. 

Oompltalis, e, należący do dróg 
rozstajnych, łares; rzeczom, com- 
pitalia, ium, albo iornm, n. uro¬ 
czystość na cześć bożków lares; 
compitalicms, a, um, tyczący się 
uroczystości compitalia zwanćj, 
budi. 

Ccmpitum, i, m. zbieg wielu dróg, 
rozstajne drogi, compita £requentia, 
drogi rozst. napełnione ludem; 
poet. lud na tych drogach. 

Compłano, 1. równać z ziemią, 
znieść, domum, opera, jnga mon- 
ium. 

Complector, plezus, 3. obejmo¬ 
wać, otaczać; pochwycić, dez- 
tram (ściskać); w walce: inter se 
complezi (poszedłszy w zapasy); 
quoad stans complecti rposset et 
conteńdcre; w ogóle: ogarnąć, o- 
pasać, zawierać, milia passunm; 
spatium (około odznaczyć); aratro 
(oborać); nadto w znacz. bicr. byc 
otoczonym, objętym; — przenoś. 
a) objąć, pojąć, zrozumieć, c.oo- 
gitatione, mente, animo, memoria 
a!iquid; b) o śnie: opanować, 
somnns aitioi complezus est; cj 
opisać, wykładać, verbis, oiatio- 
ne, literis complecti, lub samo 
complecti aliquid; także: krótko 
zebrać, powtórzyć; d) kochac, być 
życzliwym, uprzejmym, dobro¬ 
czynnym, aliąuem caritate, bene- 
ficiis i t. p.; ej otrzymać, dostać, 
facultatem. 

Complementum, i, s. uzupeł¬ 
nienie. 

Compleo>pli,vi(plótum, 2. napeł¬ 
niać, wypełniać, amphoras plumbo, 
statuas pecunia, fossas sa/mentis; 
ponarzucać, nar es serpentibns, za¬ 
pełnić, quum 130 elephantorum 
uumerus omna itinera complerat; 
iter odoribus; obsadzić ludźmi, 
zaludnić, montem hominibus; lo- 
ca agminibus; multitudine, navi- 
gia miiitibus, nares colonie i t. p.; 
dopełnić co do liczby, uzupełnić, 
dccem miUa armatorum; legiones; 
— przenoś, a) napełnić, aures; 
locum clamore, rocibus, luctu, 
gemitu, terrore; cuncta parore; 
aliąuem spe, gaudio; b> zupełnie 
opatrzyć, uzbroić, exercitum omni 
copia, narigia (przeładować); c) 
skończyć, annus unus compietus 
est; septeto et triginta annos; non 
completo biennio; Lis rebus com- 
pletis; sortem rerum hnmanarum: 
complent ea bcatissimnm vitam, 
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complent ea summain promissi 
(spełnić, uzupełnić); stąd complc- 
tus, doskonały. 

Complezlo, ćnis, i. a) objęcie, ze¬ 
branie, atbmorum (połączenie); 
yerborum (połączenie wyrazów); 
rerborum c. albo samo compl. 
(okres); b) bonorum, spis, treść; 
c) wniosek; dj diiemma; e) po¬ 
stać krasomówska: powtarzanie 
kilkakrotne tego samego wyrazu. 

Complezua, us, m. objęcie, ob¬ 
wód, mundns omnia complezn 
ano coercet; uściśnienie, uścisk, 
remorere aiiąuem a complezn; 
avellerc de matris complezn; poet. 
complezibus ambire, ~ complecti; 
także w walce: Teuire 111 comple- 
xum alicujus, ścierać się z kim. 

Coinplieo, 1. składać, epistolam; 
— przenoś, notio complicata, cie¬ 
mne, zawile wyobrażenie. 

Complor.UIo, dnia, i. icomplora- 
tus, us, m. opłakiwanie, mulie- 
rum, sni patnaeque. 

Complóro, 1. opłakiwać. 
Complćrei, a, albo ia, wiele, wie¬ 
lu, bardzo wiele. 

Compćno, posui, positum, 3. 
(compostuscmcompositus), a) skła¬ 
dać pospołu, zestawiać, postawić 
jedno obok drugiego, zbliżyć do 
siebie, spoić, zjednoczyć, manus 
manibus atque oribus ora; indo- 
cile genus bominum (pojednać): 
układać co warstwami, porządkiem; 
założyć, budować, lignum aridum, 
aggere tumulos; tcmpla, urbem; 
układać co na piśmie, napisać, 
rerba; carmen, poemata ettragoc- 
dias, librum, perpetuum edictum; 
— przenoś, przygotować, zrobić, 
do skutku przyprowadzić, uskn- 
tecznić, insidias, foedus, pacem; 
postanowić, uchwalić, oznaczyć, 
wyznaczyć, dolom, leges, diem 
rei gerendae; ex composito, albo 

samo composito, podług umowy; 
zmyślić,wymyślić, crimen, fabu¬ 
larni b) uporządkować, ustawić, 
podzielić, composito agmine (w ści¬ 
słym szyku); compositi in turmas; 
ezercitum componere in hiberna 
culis; stąd: sztucznie układać, 
porządkować, crines albo capillum; 
togam: feros rultus (dzikićj twa¬ 
rzy nadać postać uprzejmą); se c, 
(zdobić się); — przenoś, urządzać, 
porządkować, causam, res, rem- 
publfcam; spory załatwiać, roz- 
strzygać, pogodzić, uspokoić, con- 
troiersias, lites, contentiones, tur- 
baia, helium, amicos arersos; com- 
poni, podejmować się, pogodzić się, 
poet. fluctus albo marę, uspokoić; 
c) stawić naprzeciw, do walki, 
Acscminum cum Placidiano; — 
przenoś, pugnantia secum adrer- 
sis frontibus; stąd porównywać, 
dignitati alicujus suam; causam 
adrersarii cum causa uostra; d) o 
spoczynku, śnie, pogrzebie: po¬ 
łożyć, złożyć, niembra defessa, 
se thaiamis; somno vinoque com- 
positus (śpiący i pijany); omnes 
composui (pochowałem, pogrzeba¬ 
łem); compostus pl&cida pace quie- 
scit (pogrzebany); aliquem tumu- 
lo c. albo samo componere; — 
przenoś, skończyć, diem resper 
componit; soles cantando. 

Comporto, 1. znosić, zwozić, fru- 
mentum ex agris in loca tuta, ces- 
pites i t. p. 

Compos, potis, władnący, mają¬ 
cy w swój mocy, mentis (przy 
zdrowym umyśle); vix albo non 
satis mentis snae c. (prawie beż 
zmysłów); corporc atque animo 
vix compos; b) uczestnik, który 
jest w posiadaniu czego, praeda 
ingenti compos ezcrcitus; auquem 
compotem patriae suae facere (po¬ 
zwolić na powrócenie do ojczy- 
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zny); scientiae et eonsilii (zdatny, 
uzdatniony); voti (którego życzenie 
jest spełnione). 

Compoaite, przytł. porządnie, skła¬ 
dnie, sztucznie. 

Compoiitio. 6nis, i. składanie, 
łączenie różnych rzeczy, unguen- 
tornm, membromm; ułożenie, u- 
kład na piśmie, juris pontificalis; 
porządny układ okresów, rerbo- 
rum c., albo samo c.; postanowie¬ 
nie, urządzenie, magistratuuw; 
zgoda, rozstrzygnieuie sporu po¬ 
jednawczym sposobem; postawie¬ 
nie do walki szermierzów. 

Composłtor, órls, m. autor, ope¬ 
rom; ten który co układa, dzieli 
porządnie, anni. 

Composttua, a, um, złożony, wy¬ 
myślony, zmyślony; 2) uloźoęy, 
sztuczny, porządny, pugna, literae, 
orator; 3) usposobiony, zdatny do 
czego, nemo compositior ad-; no¬ 
men compositum terrori (imię 
straszne). 

Compot&tio, ónln, i. wspólna pi¬ 
jatyka. 

Compótor, oris, w. wspólpijący. 
Oompransor, órit, m. współbie- 
siadujący. 

Compreottio, dnia, i. prośba, wzy¬ 
wanie o pomoc. 

Compreeor, 1. uroczyście wzywać, 
prosić, błagać, deos, fi dem coe- 
lestem. 

Oompreheado, prehendi, prehen- 
silm, 3. zagarnąć, ogarnąć, a stąd: 
uściskać, ntrumque; — przenoś, 
amicitia, żyć w przyjaźni; huma- 
nitate, zaszczycać ludzkością, c. 
animo aibo mente aliqnid, albo 
samo compr. pojąć, poznać; me- 
moria, objąć pamięcią; scientia, 
nauczyć się, dostrzedz; aliquid 
rerbis, diotis, opisywać, opowia¬ 
dać, aliquid numero, policzyć; 
2) nćhwycić, porwać, aliquid ma- 

nibus; lanceam laeva; funcs; 
schwytać, złapać, aliquem, equos; 
navcs, signa; złapać na gorącym 
uczynku, in furto, latrocinio, no- 
aa; o ognin i przedmiotach pal¬ 
nych: ignis comprchendit robora, 
ogarnia; casae ignem comprchen- 
derunt, zapaliły się; o chorobach: 
comprehensn* morbo toto corporc, 
złożony chorobą. 

ComprehenalbiUi, e, dający się 
pojąć, łatwy do pojęcia, ’ 

Comprehenaio, dnia, i. objęcie, 
ogarnienie; — przenoś, połączenie, 
conseauentium rerum cum primis; 
c. veroorum i samo comprehensio, 
okres,zdanie; 2)schwytanie,przy¬ 
trzymanie, sontium; — przenoś, 
pojmowanie, pojęcie, poznanie, 
rerum. 

Compresse, przytł. zwięźle, krótko. 
Comprsaalo, 6nla, i. krótkie przed¬ 
stawienie. 

Compresaua, as, »*. ścieśnienie, skró¬ 
cenie. 

Comprimo, pressi, pressum, 3. 
ściskać, ścieśniać, digitos, ora; 
przysłowie: compressis manifaus 
sedere, siedzićć założywszy ręce, 
próżnować; compressi ordines, ści- 
śnione szeregi; vcrsus ordinibns c. 
ściśle pisać; 2) wstrzymywać, ta¬ 
mować, gressum, hostes; frnmen- 
tum albo annonam, zatrzymywać 
na czas droższy, — przenci. a) ha¬ 
mować, wstrzymywać, powściągać, 
przytłumiać, uśmierzać, lacrimas, 
ezsultantem laetitiam, furores, so- 
ditionem, tumultum, conscientiam 
(zagłuszyć, przytłumić głos); i) po¬ 
kryć milczeniem, zamilczeć, zataić, 
famam alicujus rei; deiicta. 

ComprobStio, 6nic, i. pochwale¬ 
nie, potwierdzenie. 

Comprobitor, órit, m. pochwala¬ 
jący, potwierdzający. 

Compróbo, 1. pochwalić, potwier 
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dzic, przystać na co, aiiquid albo 
z 4 przyp. i tryb. bezok, 2) do- 
wodzić, udowodnić, aliquid, ali- 
qua re. 

Comprómitto, misi, fflissum, 3. 
wzajemnie przyrzekać, obiecywać 
co koma; zdać się na wyrok sę¬ 
dziego polubownego; stąd com- 
promissum, i, n. wzajemna obie¬ 
tnica, przyrzeczenie. 

Compea, ae, i. miasto Hirpinów; 
stąd Compsanus, a, urn, Kom- 
psański; necsow. Kompsańczyk. 

Comptus, a, om, upiększony, o- 
zdobny. 

Compungo, pnnxi, punctum, 3. 
kłóć, cechować, kropkami ozna¬ 
czać; trapić. 

Oomputo, 1. obliczać, rozważać. 
Comum, i, *. miasto w Gallu cyz- 
alpinskićj; stąd Comensis, e, Ko¬ 
meński, rzeczom. Comenses, itun, 
tą. Komeńczycy. 

Conamen, inii, n. usiłowanie. 
Con&tum, i, w. patrz conor. 
Conatua, m. usilnoić, przedsię¬ 

wzięcie, popęd, zapal, ad aliquid. 
Conoalefioio, feci, factum, 3. za¬ 
grzewać; na str. bior. coucalefio, 
fieri. 

Cono&leeoo, calui, 3. zagrzewać 
się, nabierać ogni.. 

Concallesoo, callui, 3. twardnieć, 
drętwieć; 2) stawać się nieczułym; 
3) stawać się przebiegłym. 

Conoanus, i, m. lud wKantabryi. 
Conoawo, 1. wydrążaj, wyżłobiać, 
zaginać, zakrzywiać. 

ConoaTua, a, nm, wydrążony, 
skrzywiony, dęty; aqua (wzbu¬ 
rzona). 

Conoedo, cessi, cessum; 3. I) nie- 
przech. skąd odejść, oddalić się, 
to Italia (ustąpić); alicui a gro 
(odstąpić); ab superis ons, um¬ 
rzeć; — przenoś, a) dies coelo 
concesserat (przeminął, zeszedł); 

w ogóie: irae deflm concesserc; 
uledz siie, przemocy, c. naturae, 
umrzćć; b) ustąpić w czem, być 
niższym, zostawić pierwszeństwo, 
alicui; alicui do rictoria; aet&ti; 
non albo Yii conc alicui aliqua 
re albo de aiiqua ro; c) skłonić 
się do czyjej woli, żądania, wy¬ 
magania, aucm, postulationi ali- 
cujus; d) potakiwać komu, przy¬ 
stać na czyje zdanie, c. reris; 
przebaczać, pobłażać, alicui; tc- 
mcrc dieto; 2) dokąd się udać, 
oddalić się, ustąpić, ab eorum 
oculis aliquo; in locum, Argos 
habitatom; retro; — przenoś. vi- 
ta concessit ad manes; in seuten- 
tiam alicujus, albo in aliquem, 
zgodzie się na czyje zdanie; in 
dcditioncin, poddać się; in gest 
tom nomeuqne imperantinm, przejść, 
in paucomm potentinm jus (zasto¬ 
sować się); II) przechod. odstąpić, 
pozwolić, ustąpić, udzielić, locum, 
praedam militibus; — przenoś, e) 
przyznać, pozwolić, dopuścić, ali¬ 
cui principatum; Yictoriam; pa- 
ccm; impuiutatem, libertatem, ri- 
tam, glonam i t. p. także z tryb. 
bezok o. loqni; ze spój. ut: non 
couccdam, nt-; na str. biem.: min- 
quam concessa est moreri Catne- 
riua (nie pozwolono się zmienić); 
bj zaniechać, odstąpić, zostawić, 
petitionem suam alicui; przeba¬ 
czyć, darować, odpuścić, alicui 
injurias; multa rirtoti aiicujus; 
factum beneficiis; aliquem alicui, 
ułaskawić. 

Concelśbro, 1 często odwiedzać, 
uczęszczać, conriria; 2) pilnie się 
czćm zajmować, studia; 3) uro¬ 
czyście obchodzić, diem nalałem, 
speotacnlum, funus; 4) wszędzie 
rozgłaszać, obwieszczać, fama et 
literis ejus diei rictoriam; stąd; 
uwielbiać, wysławiać. 



Conoentio 166 Conellio 

Conomtto, Anit, i. wspólne śpie¬ 
wanie lub granie. 

Gonoentua, us, m. wspólne gra¬ 
nie albo śpiewanie, zgodność 
dźwięków, tubarnm ac cornuum. 
signorum;—przenoś, związek, zgo¬ 
dność , actionum, doctrinaram. 

Coneeptio, Ania, i. objęcie, ogar- 
nienie; ułożenie, brzmienie (for¬ 
muł sądowych) judiciorum priva- 
torum; 2) conceptus i coneeptio, 
poczęcie. 

Concerpo, cerpsi, cerptum, 3. roz¬ 
dziera:, rozszarpać, epistolam;— 
przenoś, szydzić; dotykać kogo 
uszczypliwie. Terbie. 

Concertatio, Ania, i. spór, sprze¬ 
czka. 

Concertatórinc, a, um, tyczący 
się sporu. 

Concerto, 1. spierać się, spór 
wieść, yerbo; cum aliquo de ali- 
qua re; walczyć, proelio. 

Cónoessio, Ania, i. przyznanie, 
zezwolenie, przychylenie się. 

Conceasus, us, m. zezwolenie, 
przychylenie się, zwykio w 6 
przyp. 

Conoha, ae, i muszla; zwłaszcza 
perłowa; ślimak purpurowy, żół- 
wik morski; róg albo trąba kształ¬ 
tu ślimaczego. 

ConohyliatuB, a, um, purpurowo 
zafarbowany. 

Conohylium, ii, n. każda muszla 
albo ślimak; 2) muszla purpuro¬ 
wa; 3) kolor purpurowy; 4) suknia 
purpurowa. 

Concido, oidl, claum, 3. (od cae- 
do), ścinać, zabijać, zniszczyć, 
zwalić, porazić, aliquem albo a- 
iiquid; — przenoś obalić, osła¬ 
bić, znieść, auctoritatem senatus; 
testamentom; 2) przerzynać, prze¬ 
cinać, itinera concisa suntaestua- 
riis; — przenoś, concidere sen- 
ieatias, rozdrabiac; eaede, conci- 

de, użyj wszelkich możliwych 
środków, aby swego dokazać. 

Coneido, oidi, 3. (od cado), upa¬ 
dać, mnąc, concidet turris, con- 
clare; c. in cursu, sub pondem: 
c. in proelio, poledz; — przenoś, 
macie concidere, schudnąć; Tenti 
concidunt, uciszają się: upadać, 
tellus Iiia, fides (kredyt), anctori- 
ias, artes; in causa, przegrać 
sprawę; c. animo alboanimis, al¬ 
bo samo concidere, tracić serce, 
upadać na duchu. 

Couoieo, elTi, oitum, 2. iconcio, 
o!vl, citutn, 4, przyciągać, przy¬ 
wabiać, zwoływać, homines mi- 
racuło noTaerei; multitndinem ad 
se; aliquos ad arna; poruszać 
gwałtownie, concita tela, szybko 
miotane; c. flumina, bystre; na- 
Tes, saza; equum calcanbus (spi¬ 
nać); wzbudzać, podniecać, po- 
dnszczać, iram, tur bas, risum, mi- 
sericordiam, simultates, helium. 

Conoiliabulum, i, miejsce zebra¬ 
nia, targ, rynek. 

Couoiliatio, onis, i. Zjednoczenie, 
połączenie, hominum; — przenoś, 
ujęcie, zaskarbianie, zjeduauieso¬ 
bie życzliwości, dobWj woli, 
gTatiae. 

Concili&tor, Arie, m. pojednawca, 
pośrednik; ten który czego do¬ 
starcza, c. camis suillae, rzeźnik. 

CouciUatricul*, ae, pośredniczka. 
Conoiliatrtx, iois, i. pośredniczka, 
nastręczycielka, sprawczyni. 

Conoiliatus, a, um, życzliwy, 
przyjazny, alicui, ad aliquid albo 
alicni rei. 

Conoilio, 1. aj polączać, skojarzać, 
— przenoś, zaprzyjaźnić, zjednać, 
aliquem sibi aliqua re; sibi ani- 
mum alicujus; aliquem alicui; 
conciliari alicni (stać się czyim 
przyjacielem); 2) dostać, zarobić 
pecunias; zjednać, sprawić, śdą 
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gnąc, otium toti insnlae, otli no- 
nine semtutem (pod ‘pozorem po¬ 
koju wkład*., kajdany); nuptias; 
picem; alicuiregnum; ilicui ami- 
citiam cum aliauo; sibi amorcm 
ab omnibus; fortonam (szczęście 
sobie zapewnić). 

Concilium. ii, n. skojarzenie, po¬ 
łączenie, związek, noc mibi te- 
cnm c. manebit; coire to conci- 
linm; 2) zebranie sie schadzka, 
zgromadzenie, pastorom, deorum; 
szczególniej o politycznych zgro¬ 
madzeniach indu; c. plebis; po¬ 
pali; c. habere, ad concilium to- 
care; adhibere aliquem in c.; c. 
dimiitere; c. Achaeornm- 

Conobme, przi/sl. składnie, gładko, 
pięknie, przyjemnie. 

Oonoinnitas, atis, i. i concinnl- 
tado, mia, i. trafne ułożenie, 
zgodność, ęzykowność. 

Conoinno, i, zgodnie łączyć, skła¬ 
dać. 

Oonetnnua, a, om, trafnie złożo¬ 
ny, piękny, składny, c.adpersna- 
dendnm. właściwy do przekona¬ 
nia; c. in breritate rcspondendi, 
zręczny w odpowiedzi; c. amicis, 
grzeczny, uprzejmy. 

Conoino, cinui, centom, 3.wspól¬ 
nie śpiewać, grać, concinunt ku¬ 
bas, slgna, dają znak do natar¬ 
cia; -- przenoś, zgadzać się, cnm 
aliquo; inter se; 2) w znaczeniu 
pizech.: nócić, opiewać, głosić, 
haec qnum conclnuntur, dies lae- 
tos; Caesarem; o ptakach wiesz¬ 
czych: przepowiadać, tristia o- 
mina concinuistis ares. 

Conolo, (contio), Ania, *. zgroma¬ 
dzenie ludu albo wojska, in con- 
cionem vcniro, procedere; 2) mo¬ 
wa miana na zgromadzenin, ha- 
bere concionem, (apud milites); le¬ 
gi toam concionem; c. funebris, 
mowa pogrzebowa; 3) pozwolenie 

do ludu, c. dare; 
miejsce mówienia 

4> 
do 

mówienia 
mównica, 
ludu, ascendere in concionem. 

Conoion&bonda*, a, urn, do zgro¬ 
madzonego loda przemawiający. 

ConoiOnalts, e, zgromadzenia słu¬ 
żący; bywający na zebraniach. 

Concion&rms, a, um, należący do 
zgromadzeń. 

Concionktor, 6ris, m. mówca do 
ludu zebranego; Cyceron {Umą¬ 
czy ten wryraz na złą stronę: pod¬ 
burzający. 

Conciónor, 1. mówić do zgroma¬ 
dzenia, c. esuperiore loco, apud 
milites: także z 4 przyp i tryb. 
bezok.; 2) znajdować się na zgro¬ 
madzeniu. 

Concipio, cepi, ceptum, 3. nabrać, 
brać w siebie; semina; mcdica- 
mentom Tenis; anras (wciągać 
w siebie, oddychać); Iris concipit 
aquas (wciąga w siebie); nubes 
humorem; ex albo de aliquo, wy¬ 
dać płód: spicam (dostawać kło¬ 
sów); stąd concipi, formować się, 
powstawać, właśc. i przenoś., tor- 
rens imhribus conceptns; dolor a 
se ipse conceptns; conccpta hnic 
ordini turpitudo atque infamia. 
Podobnież a) wykładać co na pi¬ 
śmie, wyrażać podług oznaczonćj 
formuły verba, jusjurandnm; va- 
dimonium (wysłowić pewną for¬ 
mułę przed sądem, zaręczając, że 
się kto stawić będzie m dzień o- 
znaczony); także: powtarzać za mó¬ 
wiącym, foedus,rota, proces,Ter- 
ba plenissima: albo zapowiadać, 
ogłaszać, obwieszczać, Latinas (fo- 
rias); auspicia; b) w myśli uło¬ 
żyć, c. snimo albo mente, albo sa¬ 
mo concipere; zrozumićć, pojąć, 
wyobrazić sobie, pomyślćć; tan- 
tos mente furores; mente nefas; 
żywić w sobie jaką myli, pragnąc, 
sięgać myślą, majora; aetbera 
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neułe, zamyślać co złego, ma) urn 
albo scelus: flagitium cum aliquo; 
scelns ta se. II) uchwycić, wlasc. 
i przenoś.; ignem, flammam, zająć 
się od ognia; rim venti (o ża¬ 
glach); III) dostać, otlzymac, vi- 
res; nabrać, ściągnąć, maculam 
ex paterno sanguiue; dedecus. 

Conolkio, ćnia, i. pocięcie, po¬ 
dział na krótkie zdania (styl ncin- 
kowy). 

Conoisus, a, um, rozdrobniony, 
ucinkowy, krótki. 

Ooncititio, sale, i. żywe poru¬ 
szenie, remorum,—przenoś, burz¬ 
liwe poruszenie, concitationes mul- 
titudims, poduszczanie, buntowa¬ 
nie; 2) auimi albo mentis, poru¬ 
szenie umysłu, namiętno unie¬ 
sienie. 

Conclt&tor, oris, m. burzyciel, 
multitudinis; podżegacz, seditio- 
nis, belh. 

Conoitatus, a, um, poruszony, 
prędki, żywy; — przenoś, gwałto¬ 
wny, uniesiony, pobudzony. 

ConcIŁo, 1. poruszać, w ruch 
wprawiać, «quum calcarihns (spi¬ 
nać); concitato equo (w szybkim 
pędzie); equum inaliquem (nacie¬ 
rać konno); remos, classem remis; 
nar es; feras (gonić); se In atiquem 
(rzucić się); se in fugam, spie¬ 
sznie uciekać; turmns in aliąuem; 
concitato cursu, w szybkim pędzie; 
spiritus acrius c. (krótki oddech); 
tela concitare, szybko wyrzucać, 
miotać; marę rento concitatum 
(wzburzone). — Przenoś, a) pod¬ 
burzać, buntować; bj wzbudzać, 
wzniecać, misericordiam, invidiam. 

Conoitor, 6ris, w. pobudziciel, 
belli, stąd burzyciel, vulgi. 

Conoiunoula, aa, i. krótka mowa 
do ludu. 

ConclamŁtio, ónla, i. krzyk, o- 
krzyk. 

OoncUmo, 1. krzyczćć wspólnie, 
* uast 4 przyp. i tryb. bczot . 
albo z tryb. łącz. i spój. ut, albo 
samym tryb. łącz.; także: Ticto- 
riam, laetum pacana; bez 4 przyp. 
wydawać okrzyk wojenny; miano¬ 
wicie: ad ansa, do natarcia, do 
uderzenia; rasisconclamatis. Znak, 
aby żołnierze byli w pogotowiu 
do wymarszu, podobnież samo con- 
clamari jussit: b) wspólnie wolaó 
o pomoc, socios, igrestes; 2) wo¬ 
łać na umarłych starorzymskim 
zwyczajem, dla przekonania się, 
czy nie dadzą znaku życia; stąd 
mówienia sposób: conclamatum 
est, już rzecz stracona. 

ConeUTO, is, it. izba, pokój. 
Conelado, clusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć, otoczyc, ccnchłsum marę; 
locum sulco; animum in corpore; 
- przenoś, a) zamknąć, zakończyć, 

epistolam; b) argumentom albo ka¬ 
tionem c. albo samo concludere 
z 4 przyp. i tryb. bczok. zamknąć 
rzecz dowodem; zrobić wniosek; 
c) renom albo orationcm, kończyć 
harmonijnym spadkiem; 2) w skró¬ 
ceniu przedstawić, jus civile in 
locum angustum; uno rolumine 
ritam ezcellenLuin virorum; ar- 
tibua conclusa (systematycznie 
rzecz ułożona). 

Conolfiae, priysl. o mowie: z za¬ 
okrągleniem, ze spadkiem harmo¬ 
nijnym, dicere. 

Concluaio, ónis, i. zamknięcie, o- 
pasanie, oblężenie, blokada, por- 
tuum; — przenoś, a) zamknięcie, 
koniec, oralioms, muneris ac ne- 
gotii; i) wniosek; e) okresowe za 
okrąglenie, Tcrborum albo senten- 
tiarum. 

Conclusiunciila, ae, i. wniosek 
(zdrob od conclusio). 

Coneoenatio, onis, i. współbiesia- 
dowanie. 
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Concólor 

Conoólor, órla, podobnego kolom. 
Concćąuo, coxi, coctuni, 3. ugo- 
lonc, uwarzyć, trawić, cibus fa- 
cillimus ad concoquendum;—prze¬ 
noś. a) znieść, strawić, aliqmem, 
aliąuid; 6) rozważać, rozmyślać, 
zastanawiać się, consilia, z utrum 

i t. d. 
Concordia, ae, i. zgoda, zgodność, 
przyjazne połączenie. 

Concordia, ae, ż. bogini zgody, 
2) miasto w wyższej Italii. 

Concorditer, przysl. zgodnie, jedno¬ 
myślnie. 

Concordo, 1. zgadzać się, cum a- 
liquo; carmina nerris. 

Conoora, cordis, zgodny, jedno¬ 
myślny. 

Conoredo, credidl, creditum, 3. 
powierzać, poruczac. 

Conorćmo, 1. spalić. 
ConcrSpo, crepui, crepifcum, 1. 

łoskot wydawać, szczękać, c. gla- 
diis ad scuta; c. armis; concre- 
puere auua, concrepuit ostinm, 
skrzypnęły; c. 'digitis, klaskać; 
2) przechod. roznosić brzmienie, 
napełnić brzmieniem, aiira. 

Conoreaco, orevi,cretum, 3 zra¬ 
stać się, zsiadać się, gęstnieć, 
krzepnąc, ścinać się, concrctUB, 
zgęszczony, zsiadły, gęsty, stwar¬ 
dniały, glacies; lac; poet. dolor 
[bez płaczu)'; Labes (głęboko wko- 
rzeniona); Lumen coneretnm lunae 
(słabe); b) sformować się, powstać, 
urośc, ralies iuundationibus con- 
crererunt. 

Conorfitio, dnia, i. zgęszczenie, 
zrastanie; 2) materya, mens se- 
gregota ab omni concretione mor- 
tali. 

Concretua, us, m. zrośnienie, zgęsz¬ 
czenie. 

Conoubina, ae, i. nałożnica i ooucn- 
blnua, i, m. nałożnik. 

Conoubltus, us, f». spólkowanie. 

Oonoubitu, a, urn, do snu nale¬ 
żący, c. nocto w pierwszym głę¬ 
bokim śnie. 

Conoubo, cubui, cubituni, 1. le¬ 
żeć przy kim. 

Conculoo, 1. zdeptać, roztratować; 
— przenoś, źle się z kim obcho¬ 
dzić, znieważać, pogardzać. 

Gonoumbo, cubui, cubituni, 3. 
kłaść się obok kogo. 

Coneuplons, tis, pragnący czego, 
concupicntes regni 

ConcupUoo, cupivi, i cupii, ou- 
pitum, 3. pożądać czego, ubiegać 
się o co, aliquid albo z tr. bez. 

Concurro, curri (cucurri), cursum, 
3. zbiegać się zewsząd, pośpie¬ 
szać dokąd; ad curiam: ad arma, 
ad incendium; conc. obriam; u- 
ciekać się, przytuKu szukać, ad 
Leonidam concurrcntibus; w zna¬ 
czeniu wojonnćm: staczać walkę, 
potykać się, ścierać się, equites 
inter se; naies; concurritur, alicui, 
cum aliqno, adversis frontibns, 
contra aliquem, iii aliąuem; sty¬ 
kać się, concurrunt montes, Tami, 
conc. asperae literae, schodzą się, 
concuiTit deitra lerae (o okla¬ 
skach); przypadać, zdaizac się 
w jednym czasie, sponsalia in 1- 
dem tempUs. 

Concuraatio, dnia, 3. zbieganie 
się, zbieg, percontantium: puero- 
nun; — przenoś, zgadzanie się, 
somniorum; 2) bieganie tu i owdzie, 
formicarum; jeżdżenie, harcowa- 
nie; ruch mówcy nadzwyczajny, 
praebebat copiam rorborum cnm 
multa concursatione. 

Concursśtor, ória, *». przebiegają¬ 
cy tu i owdzie, harcownik, hos¬ 
tie, pedes. 

Concuralo, onis, JŻ. zhieg, zejście 
się. 

Coneurso, 1 przejeżdżać się, po¬ 
dróżować, przebiegać, citcummi- 
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lites; 2) w znacz, przechod.: objeż¬ 
dżać, obiegać, domos. 

Coneursus, us, m. zbieg, natłok, 
nacisk, hominum: w znaczeniu 
wojcimćm. uderzenie, natarcie 
napad, zejście się do walki, na- 
vium; laborare ex concursu; in 
proelii concursu: satis apatii ad 
concursnm; b) połączenie, atomo- 
rum, torrentium, yerborum; — 
przenoś, spor, sprzeczka, philoso- 
phorum; wspólne działanie, stu- 
diorum. 

Concutio, cussi, cussum, 3. (od 
quatio), wstrząsać, caput, quor- 
cum, frena, miotać, ciskać, arma 
manu; cquum (poganiać); terrain- 
genti concussa motu est; muni- 
menta arietibus; freta; — przenoś. 
a) zachwiać, osłabić, opes La- 
cedaemonioium; rempublicam; im¬ 
perium; b) zastraszać, przerażać, 
eliquem; Asiam; casu concussus 
acerbo: także poet. casu coucus- 
susaninuim: mało concussa men- 
tom: c) do działania pobudzać; ic- 
cundum pectus; se; d) se conc. 
zastanowić się nad sobą, poracho¬ 
wać się. 

Condemno, 1. oskarżać, obwiniać, 
sądownie i prywatnie, aliquem 
codcm crimine, aliquem alicujus 
rei; 2) potępić, skazać, osądzić, 
aliquem, aliquem alicujus rei; de 
aliqua re, aliquem denis milibus 
aeris; aliqucm sihi (na swoją ko¬ 
rzyści; 3) ganić, factum alicujus. 

Condensus, a, nm, gęsty, ście¬ 
śniony. 

Condleo, dixi, dictum, 3. umówić 
się, alicui; oznaczyć, przeznaczyć, 
tempus et locum, zapowiedzieć, 
oznajmić, c. coenam alicui, albo 
cond. alicni, zaprosić się. 

Oondimentum, i, n. przyprawa, 
cibi; — przenoś, sermonuin, ami- 
citiae. 

Condio, oondiwl, condll, condi- 
tum, 4. przyprawić, smaczniej- 
szern co uczynić, cibos, Tinom; 
— przenoś, uprzyjemnić, oratio- 
nem; 2) balsamować, mortuum. 

Condisoipul&tus, us, m. społu 
czcnnictwo. 

Condisoipulua, 1, m. spółnezeń.' 
Condiaeo, didici, 3. razem się li¬ 

czyć, przyuczać się, nawykać. 
Conditio, dnia, i. (od condio), 

przyprawa, mieszanie się, ci boru m, 
Conditio, dnie, i. (od condo), po¬ 

łożenie, stan człowieka, infiina 
conditio serrorum- stań rzeczy, 
stosunek, własność, imperii; b) 
warunek, projekt, wniosek, ofia¬ 
rowanie czego, żądanie, eon. pa- 
cis; sub ea eon.; sub his c.; his 
(iisdom) c.; aeqnis, durissimis con- 
ditionibus i t. p.; ugoda przedślu¬ 
bna, partya (mąż, żona), sibi con- 
ditionem filiae ąuaerendam esse; 
conditionis non habere potesta- 
tem. 

Conditor, dris, m. założyciel, spraw¬ 
ca, arcis, urbis; pisarz, autor, hi- 
storiae, juris, carminum. 

Condo, dldi, ditum, 3. składać 
w jedno, zakładać, zaprowadzać, 
utworzyć, zbudować, urządzić, 
Collegium, tram, tirbcm, ciritates, 
colonias; post Itomam conditam, 
albo ab urbe condita (po założe¬ 
niu Rzymu); post conditum Roma¬ 
mi m imperium; Parthos (być 
założycielem państwa Partów); con¬ 
ditum esse ab aiiquo (brać od ko¬ 
go początek)przenoś, nora fata; 
aurea saecula, mores gentis, som- 
niorum intelligentiam; szczegół, 
układać co na piśmie, carmen, ie- 
ges; opisywać, laudes alicujus, 
beila; 2) zachowywać, przechowy¬ 
wać , frumentum, pecuniam in cro- 
menam, sortes; a) chować na trwa¬ 
łość; corna in liquida faece; b) o 
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umarłych: chowac, mortnos cera 
circumlitos;tria milia cum allquo; 
alkanem iu sepulcro, terre, humi; 
c) wsadzić, wtrącić, uwięzić, ali- 
quem in carcercro, in custodiam, 
in yincuia; 3) ukryć, schować, a- 
aliqucm albo se in aliqucm locum, 
in aliquo loco, aliqun loco; o o- 
błokach: c. solem, lunam, lucern; 
conditus in nubem sol; c. nitorcin 
sideris sui (o księżycu); condit sc 
sol in undas; conditur in tenobras 
coclurn; enscui, gladies, scuta, o- 
pos; caput umbra; caput liitcr nu- 
bila; okryć, odziać, otulić, gut- 
tnrs; — przenoś, soinnns condit 
lumina (zamyka oczy), condita 
monie signateneto; 4) utopić, wsa¬ 
dzić, ensem in pectus, albo in 
pectore; tclum jugulo; ferrum 
sub pectore; — przenoś, stimu- 
los caccos in pectore; 5) strawić, 
przepędzić, przeżyć, diem, soles 
cantaudo. 

Condocefacio, feei, factum, 3. 
przyuczać, wkładać do czego, ti- 
rones, belluas, clephantos, animum. 

Condeceo, docui, doctum, 2. wpra¬ 
wiać do czego, przyzwyczajał', o- 
swąiać, uczyć, aliqucm z tryb. 
bezok. 

Gondolowo, dolni, 3. ból cicr- 
pićć, czuć dolegliwość, boleć. 

Condon&tio, 6nia, f. darowanie. 

Oondono, 1. darować, dać co w da¬ 
rze, pecuniam alicui; — przenoś, 
ofiarować, poświęcić, se ?itamque 
mm reipubiicae; darować dług, 
pecunias debitoribus;—przenoś, da¬ 
rować winę, przebaczyć, odpuście, 
alicui crimen, injunam reipubli- 
coc et dolorem suum alicujus 
precibus; ułaskawić przez wzgląd 
na kogo, zaczyjem pośrednictwem, 
alicui filium; Diritiaco fratri (Du- 
mnorigem) condonare. 

Oondrusi, orum, m lud w Gallii 
belgijskiej. 

Oonduoibilis, e, pofyteczny, przy¬ 
datny. 

Conduco, duzi, ductum, 3. spro¬ 
wadzać, zgromadzać, ściągać, e- 
xercitum in unum locum; eo cli- 
entes; copias; — przenoś, łączyc, 
propositionem et assumptionem in 
unum; 2) nająć, wziąć w dzierża¬ 
wę, roilites; domum; rcctigalia: 
stąd: condnctum, i, n. najęte 
mieszkanie; i conducti, orum, s*. 
(iniiites) najemne posiłkowe woj¬ 
sko ; podjąć się roboty lub przed¬ 
siębiorstwa za pieniądze, colu- 
mnamfaciendam; praebenda, qnae 
ad eiercitum opus cssent; II) 
w znacz, nieprzcch tylko w 3 oso¬ 
bie, służyć do czego, być przy¬ 
datnym, pożytecznym, conducit 
in rem tuam, ad ritae comroodi- 
tatem; reipubiicae. 

Conductltius, a, um, najemniczy. 
Conductio, ónis, z. znoszenie, |)0- 
lączenie; 2) najęcie, wzięcie 
w dzierżawę; 3) przekupienie sądu. 

Conductor, ćris, f». dzierżawca; 
2) przedsiębierca, c. alicujus operis. 

Condupticatio, ouis, i- powtórze¬ 
nie tegoż samego wyrazu na po¬ 
czątku następnego zdania. 

Conduplico, 1. podwajać. 
Confarreo, 1. (od far), zawierać 

uroczyście związek małżeński przy 
ofierze, do którćj używano placka 
z mąki w obecności 10 świadków 
i kapłana zwanego Flamen Diatis. 

CoafataUs, e, jednćmżo przezna¬ 
czeniem złączony, uległy temuż 
wyrokowi losu. 

Confeotio, oni®, ś. dokonanie, wy¬ 
pracowanie, materiae, libri; do¬ 
kończenie, belli; wybierania po¬ 
datków, tributorum; 2) gryzienie, 
żucie, escarum; — przenoś, osła¬ 
bienie, zwątlenie, yaletudinis. 
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Oonftotor, 6ria» tn. sprawca, wy¬ 
konawca, negotiorum; dokony- 
wacz, belli totius; 2) niszczyciel, 
c. omnium iguis. 

Conferoio, fersi, fertum, 4 napeł¬ 
nić, natłoczyć, napchać. 

Confero, contuli, collatum, ferre, 
1) znosić w jedno miejsce, fru- 
mentum, materiam, aggerem, ar- 
ma, ligna circa casam, sarcinas 
in unum locum; in medium gra¬ 
dom (zejść się}; capita (stykać, 
zetknąć); collatae aąu&c (połączo¬ 
ne); pecuniam cum aliqno; tri- 
buta; ąnadringonta talenta Delum; 
collatis numis (przez zebranie 
składki pieniężnćj); !>) w znaczeniu 
wojennem: ściągnąć, połączyć, 
castra castns alicujus; castra oppi- 
do; signa in unum locum; c. signa 
ad aliąuem (połączyć się); signis 
collatis, cj ściągnąć, skrócić, ver- 
ba sua in duos yerstm; ut in pau- 
ca conferam; 2} zbliżyć, stawiać 
naprzeciw, po nieprzyjacielsku, 
pectora pectoribus (zetknąć); pę¬ 
dem conf. uderzyć na kogo, tak¬ 
że: pedem cum pede c.; pede 
collato; gradum c. (napaść); sna- 
num i manns c. walczyć, bić się 
wręcz, z blizka; podobnież: conf. 
cum aliquo, albo se alicui; arna 
albo signa cum aiiquo, arma in- 
ter se; signa c. in laevum cornu, 
uderzyć na lewe skrzydło; collato 
Marie (zneomminus); mecum eon. 
fertur Ulizes (przeciw mnie staje 
do walki); poet. lites e., spór wieść, 
kłócić się; bj zbliżać dla poró¬ 
wnania, porównywać, inter se; 
aliquem cum aliquo albo ali¬ 
cui, aliquid cum aliqua re, al¬ 
bo alicui rei; c.rires, facta, faciem 
moresque i t. p- 3) wspólnie 
działać, rozmawiać się, ńaradzać 
się, sennones; podobnież: ali- 
quid coram, albo inter se; consi- 

lia, porozumiewać się, cur non 
confertis, nc- 4), na jaki punkt 
zanieść, dostawić; se c. udać się, 
przybyć, se suaąoe in nares, in 
oppidum; munera alicui; nihil 
domum suam; pecunias in prira- 
tam domum; frumentum inpubli- 
rum; codom cnnferti (przybyć, 
o okrętach); legiones ad medism 
aciem; se ad Aliąuem (udać się); 
ad fugam; in eam cnitatem, Athe- 
nas; ad pontificem; skierować, l- 
ter ad Brundudum; przenieść, 
bellum confertur circa Connthnm- 
Szczegół, se albo aliąuid z przy), 
in i 4 przyp.; przemienić się, 
se cx homine in bellnam, corpns 
in yolucrom. — Przenoś, ą) zwa¬ 
lić na kogo, składać, przypisy¬ 
wać winę, crimłna in aliąuem; 
culpam in me, ritia in adrersa- 
rios; 6) zdać na kogo, do roz- 
strzygniepia zostawić, rem ad me 
esse collatam; spem salutii ad 
ciemcntiam rictoris; c) wyświad¬ 
czyć, okazać, beneficium in ali¬ 
ąuem; piurimum benignitatis; u- 
dziclić, praemia alicui; munera; 
d) skierować, zwrócić na co, użyć 
do czego, aiumum hnc; omnes 
curas in rempublicam; speciem 
hominum ad deos (wyobrażać so¬ 
bie bogów w postaci ludzkićj): 
causam in tempus; vocem ad ąuae- 
stum, legem ad perniciem cirita- 
tis; se et anna ad salutem reipu- 
blicae; aliąuid in historiam (histo¬ 
rycznie opisać); se c. zajać się 
czem, se ad philosophiae studium; 
ad amicitiam alicujus (starać się 
o czyją przyjaźń); e) odłożyć, a- 
liąuid in longiorem diem. 

Confertlm, przysi. tłumnie, gęsto, 
natłokiem. 

Confertus, a, um, (od conferdo), 
pełen, napchany, natłoczony, ści- 
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śnięty, vita plena et conferta ro- 
tuptatibus, c. legio, c. agrarne. 

Coaferresco, ferbfii, 3. zagrzewać 
się, zawrzeć; — przenoś, zapalić 
się, unosić się, c. iri. 

CorifeMio, flnls, ż. przyznanie się, 
wyznanie. 

Confeatim, przysl- zaraz, wnet, 
niezwłocznie. 

ConftoUas, tis, sprawujący, dzia¬ 
łający, causac; ciritas conficien- 
tissima llterarum, utrzymująca do¬ 
kładny rachunek. 

Conficio, f8ol, fectum, 3. zrobić, 
wypracować, sporządzić, wykonać, 
skończyć, przyprowadzić do saut- 
iu it. p. anulum, soccos sua ma¬ 
na , restem; tabnlas literis Grae- 
cis, libros Graeco sermono, ora- 
tioncs; liberGraececonfectus.de-; 
negotium, facinns, caedem, bellnm, 
proclium, mandata,dolcctum,rem, 
rom dmnain; quibus rebus confe- 
ctis (gdy się to stało); legitimis qui- 
busdam confectis (po dopełnieniu 
pewnych formalności); odbyć, iter, 
tertiam partem itineris, dimidium 
fere spatium, mągnum spatinm, 
immensum aequor, cursus, iter 
equo; b dostarczyć, zebrać, zgro¬ 
madzić, eaercitum, legiones, ob- 
sides, magnam multitudinem (ser¬ 
pentom); pecuniam; centnrias; hor- 
tos; ej ułożyć się z kim o co. 
porozumićć się, conf. de aliqua re 
cum aliquo; 2) w odniesieniu do 
czasu: przepędzić, przeżyć, skoń¬ 
czyć, noctcm; dies confectus; vi- 
gilU prima confecta; bierne con- 
fecta; o. ccntum annos; conf. o- 
muem vitae suae cursum in labo- 
re; munus annuum, stipendia; 3) 
— przenoś, o) sprawie, zrobić, 
zrżądzić, wyrobić, wyjednać, mo- 
tus aDimorum; aoimum auditoris 
miseńcordem; alicui reditum; cau- 
sae, quae ipseconficiunt; porów.; 

conficiens; i) wnosić, wnioskować, 
aliquid er aliqua re; stąd confi- 
ci, iść za czem, z czego wynikać, 
ex aliqua re, ex quo conficitnr, 
nt- II) pożuć, strawić, cibos, es- 
cam; zmarnować, patrimonium; o 
ogniu: zniszczyć, igues conficiuut 
silras; conficere incendio ; zabić, 
trupem położyć, aliquem; coufici 
in fuga; wycieńczyć, znękać, o- 
słabić, aliquem; Numantiam famę; 
conficit retustas, scnectus, moe- 
ror,desiderium, cura; podbić, u- 
jarzmić, Samnitas proeliis, AtŁc- 
nienses; provinciam. [miuis. 

Confietio, ónic, i zmyślanie, crł- 
Confidens, tis, zaufany, śmiały, 
odważny, zurbwaly 

Confidenter, przysl. śmiało, zu¬ 
chwale, confidentissime resistere 

Confldentia, ae, ż. śmiałość, zby¬ 
tnie zaufanie, zuchwalstwo, od¬ 
waga. 

Confldo, fiaus sum, 3. (rzadko 
perf coiifidi), ufać, spuszczać się 
na co, polegać na czćm, sibi; 
Tirtuti restrae; natura loci; desa- 
lute orbis opibus domesticis(w do¬ 
statki dla ocalenia miasta); samo 
c. być pewnym swej sprawy; tak¬ 
ie z 4 przyp. i tr. bezok. c. iłlum 
fore in officio; te ralere. 

Coixl!*o, fixi, firum, 3- spinać, 
spajać, transtra Claris; 2) przebić, 
przeszyć, aliquom ictibos, sagit- 
tis i t. p. albo samo conf.; — 
— przenoś, ejus sententiis coufi- 
xus, skrępowany 

Conflngo, finxi, flctum kształcić;— 
przenoś, wymyślić, zmyślić, aU- 
quid, albo z 4 przyp. i tryb. bez. 

Contints, e, pograniczny, sąsie¬ 
dni , ager, templa, confines bicrant 
Senonibus: necww. conflnia, aa, 
granica, blizkość; —przenoś, bljzki, 
spowinowacony, podobny z przyp. 
2 albo 3 
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Oonflnlum, ii, granica, pograni¬ 
cza, w licz, mn. blizkość, sąsiedz¬ 
two; conf. lucis, noctis, świt, 
zmierzch; — przenoś, conf. boni 
et mali. 

Concflo, Eeri, być zrobionćm, stać 
sie, confieret facilius per te res 
tota; ex quo summa pactae mer- 
cedis confieret (skądby zebrać u- 
mćwioną summę). 

Conflrmate, przysl. mocno. 
Confirmatio, Ania, i. utwierdze¬ 
nie, — przenoś, libertatis; b) u- 
spokojenic, pociecha, samo c. al¬ 
bo c. animi: c) wzmocnienie, za¬ 
pewnienie, alicujus, dj dowód. 

Confirmator, Aris, m. poręczyciel. 
Conttrmatuo, a, um, wzmocniony, 

śmiały, odważny; bj potwierdzo¬ 
ny, udowodniony, pewny. 

Conflnno, 1- utwierdzić, wzmo¬ 
cnić, pokrzepić, raletudinem; vi- 
res nervosque; confirman, ozdro- 
wiec, przyjść do zdrowia; confir- 
mare se trausmarinis auiliis, po¬ 
krzepić się; — przenoś, a) utwier¬ 
dzić, utrwalić, potwierdzić, re- 
gunm, imperium; pacem cum a- 
liquo; pacem et amicitiam cum 
aliquo; lege profectionem; confir- 
matis rebus; dodać serca, odwa¬ 
gi, ducha, aliquem libertati, za¬ 
chęcać, aby sie stal godnym wol¬ 
ności; utwierdzić w czćm, bene 
animatas insulas; homines; h) 
stwierdzać dowodami, zapewniać, 
alicui aliqnid, argumcntis, jure- 
jurando, z 4 przyp. i tryb. bez. 
także: c. dereditu: ej potwierdzać, 
dccreta. 

Coniflaco, 1. wnieść do kassy, pe- 
cnniam; konfiskować, zabrać na 
skarb, hereditates 

Conlłslo, Ania, i. zaufanie. 
ConCteor, fegsus, 2. wyznać, przy¬ 

znać się, orania, crimen; z 4 prz. 
i tryb. bez. deos esse; se rictos; 

confessa deam (dala się poznać); 
stąd confessus, niewątpliwy, ja¬ 
wny, niezawodny, res; b) pokazy¬ 
wać, wydać, Tultibus iram. 

Coniłagro, 1. spłonąć, zgorzeć, spa¬ 
lić się, urbs incondio conflagra- 
ta; przenoś, c. mndia, stać się 
ofiarą nienawiści. 

Cónfliotio, Ania, i. walka, spór. 

Conflioto, 1. uderzyć o co,nastr. 
bier. spierać się, walczyć z kim, 
cum aliquo, cum adversa fortuna; 
2) wycieńcza'5', dręczyć, trapić, 
bier. być trapionym, cierpićć, grad 
morbo, tempestate, molestiis; ino- 
pia; fortuna duriore i t. p. 

Confliotus, us, m. starcie się, u- 
derzenie się dwóch rzeczy, lapi- 
dum, nubinm, potyczka, walka, 
cum adversario. 

Con&igo, fliri, flictum, 3. wal¬ 
czyć, potykać się, spćr wieść, 
wlaśc. i przenoś, contra albo ad- 
rersus aliquem; classe; renti con- 
fligunt; 2) porównywać factum 
cum scripto. 

Cwtte, 1. poddymać, poddmuchać. 
wzniecić, incendium, ignem; — 
przenoś, wzniecić, bellum, alicui 
invidiam; 2) topić; stopić, przero¬ 
bić, falces in ensem; — przenoś, 
zbierać, nagromadzić, pecuniam, 
exerdtum; aes alienum (zadłużyć 
się); zgotować, zrządzić, bycprzy¬ 
czyną, alicui pericułum; negotium 
(narobić kłopotu); biernie: powstać 
z czego, conflari ex aliqua re: 
wymyślić, mendscium; 3) połączyć, 
zlać, ut nna ex duabus uaturis 
conflata videatur; — przenoś, con¬ 
sensus paene conflatus (prawie 
jednomyślna zgoda). 

Confluene, tis, zbieg, zbieganie 
się, spływ. Mosae et Eheni; ad 
confluentes collocat castra; stąd 
Confluentes, ium, i. Koblenc. 

Conbuo, fltnd, fluium, 3 sply- 
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w%&, schodzić się (o rzekach); — 
przenoś, tłumnie się zbierać, zbie¬ 
gać się, schodzić się, ad aliquem, 
albo ad aliąuem locum; ad haec 
studia; confluit ad eos laną, ho- 
nos, dignitas (spływa na nieb). 

Conibdio, fodi. fossum, 3. sko¬ 
pać, hortum; 2) przebić, prze¬ 
szyć, aliquem lanceis, telo, albo 
samo conf. aiiquem; confossus 
rulneribus, conjectu telorum i t. p. 
— przenoś, tot judiciis confoesus, 
(potępiony, znękany). 

Conformatio. Anis, ź. kształt, u- 
klad, ułożenie, ons et corporis; 
rerborum; rocis (intonacya, pod¬ 
wyższanie, zniżanie głosu); senten- 
tiarum; conf. animi, albo samo 
conf, wyobrażenie, pojęcie, conf. 
doctrinae, ukształceme naukowe. 

Couformo, 1. kształcić, kształt na¬ 
dawać, urządzać, Łonuuem, inuu- 
dum, mores; se ad roluntatem a- 
licujus (stosować się). 

Oonlt&gosua, a, um chropowaty, 
nierówny. 

Contromo, fremui, 3. sznmićć, 
szmer wydawać, pomrukiwać. 

Coa&imgo. ftógt, fractum, 3. kru¬ 
szyć, łamać; — przenoś, niszczyć; 
snperbiam alienjus (ukrócić). 

Confogto, fiigi, ftiKitum, 3. ucie¬ 
kać dokąd, szukać schronienia, ad 
aliquem, in locum; Phylen; — 
przenoś, ad opem alicujus, in fi- 
dem alicujus, in misericordiam, 
ad clementiam it p. 

Coufiifrium, ii, n. ucieczka, miej¬ 
sce schronienia. 

Ooafswato- fudi, fusum, 3. mię- 
szaó z czćirf, pomieszać, cum ali- 
qua re conf.; także na str. bler- 
nżj: zmieszać się, wpadać do-, 
z prz. 3 (o rzek ach); połączyć, multi- 
tndinem; — przenoś. q) decorum cum 
Tirtute; rera cum fhlsis; fas ne- 
fasque; in unum c. (razem przed¬ 

stawić); ta unnm confundi (upo¬ 
wszechniać się); zagmatwać, do 
nieładu przywieść, summa imis; 
annus confusus, agmen, erdinos; 
foedus (nadwerężyć, naruszyć); ora 
i notas oris (zmienić, zrobić nie 
do poznania); rnłtum lunae (za¬ 
chmurzyć, zasępić); ć) zmięszać, 
przerazić, animos audientium, ar 
liquem; 2) rozlać, rozszerzyć, na 
stronie b*er. rozszerzyć się, rozle¬ 
wać się, rozchodzić się, cibus in 
renam; — przenoś. aliquid in to- 
tam orationem; biem. rozszerzać 
się, lata et confnsa sunt 

Oonćuae, pnyał. pomięszanie, bez 
porządku. 

ConAuio, finta, ż. zlewanie; ' 
przenoś, pomieszanie, połączenie, 
yirtatnm; religionnm; nieporzą¬ 
dek, nieład, zawichrzenie, tempo- 
rum, suffragiorum, patrz coufusns. 

Conftaaui, a, um, pomieszany; — 
przenoś, a) nieporząduy, bez lądu, 
concio, oratio, c. suffragia (kiedy 
glosowano nie trzymając się po¬ 
rządku podług centuryj, lera gło¬ 
wa na głowę); b) zmieszany, prze¬ 
rażony, c. animo albo samo conf.; 
ore confuso; confusus ir&j pu- 
dore. [rzutów. 

CorJutatlo, dnia, i. zbijanie za- 
Confuto, 1. uśmierzyć kipienie; 

przenoś. aj uśmierzyć, przytłumić, 
poskromić, dolores, audac«am; b) 
dać odpór, zbić zarzuty, dowody, 
opiniouis leritatem; rrgumenta 
Stoicorum. 

Congilo, 1. zaziębić, zamrozić, 
w lod obrócić; — przenoś, in !a- 
pidcm, w kamień zamienić; 2) nie- 
przeeb. zamarznąć; ■ przen. stwar¬ 
dnieć, stać się bezwładnym. 

Congamino, 1. podwajać. 
Congćmo, gemui, 3. wzdychać, 
jęczćć; — przenoś, tasszczćć (o 
waląećm się drzewie). 
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Congeries, ei. i. kupa, stos, iglisz- 
cze, pogorzelisko; 2) chaos. 

Congdro, gessi, gestum, 3. znosić, 
zbierać, składać na kupę, undi- 
que, quod idoneum ad mnmen- 
dum putarent; nndiquo saccos; 
aggerem, frondem; budować, 
wznosić, i ram sepulcri arbo- 
ribus: oppida manu; o ptakach: 
gnieździć się, stać gniazda, quo 
congessere palumbes: o pszczo¬ 
łach: znosić, in alvearinm; 2) obić, 
plagas alicui; — przenoś, zwalić, 
składać na kogo, przyznać, przy¬ 
pisać co komu, maledicta in ali- 
quem. okryć przeklehstwy, cau¬ 
sa.’.: in aliqiicm; ornamenta omnia; 
laudes gratiasque. 

Congestnius, a, um, poznoszony, 
zebrany. 

Congeatua, ua, m. znoszenie, sku¬ 
pienie; 2) kupa, gromada, stós. 

Coogiarium, ii, n. naczynie za¬ 
wierające miarę congius zwaną; 
2) (donum) congiarinm, dar udzie¬ 
lany ludowi i żołnierzom, składa¬ 
jący się z oliwy, wina, soli, zbo¬ 
ża, późnićj na pieniądze zamie¬ 
niony. 

Conglaolo, 1. marznąć, lodowa¬ 
cieć; — przenoś, stawać się nie¬ 
czynnym: tribnnąjtns conglaciat. 

Conglóbo, 1. zaokrąglać; zgroma¬ 
dzać, skupiać, conglobata in u- 
num multitudo. 

Conglutlnitio, ćnl», L sklejenie, 
spojenie, wtaśc. i przenoś. 

Congliltino, 1. skleić; — przenoś, 
łączyć, kojarzyć, amicitias. 

Cosgr&tulor, 3. winszować, alicui, 
z 4 przyp. i tr. bez. 

Congredlor, gressus, 3. schodzić 
się z kim, spotykać się, ad col- 
loquium; z nieprzyjacielem się 
potykać, bić się, walczyc, armis 
cum aliqno; proelio c., bitwę sto¬ 
czyć; cum aliquo, contra albo ad- 

versus aliąuem, często samo cong.. 
poet.- alicui, congressus AchilLi 

Congreg&bills, e, łatwy do zebra¬ 
nia, towarzyski. 

Congreg£tio, ©nie, i. zebranie, to¬ 
warzystwo. 

Conęrego, 1. zbierać, spędzać do 
kupy, oves, se c. albo bier. con- 
gregari, zbierać się, łączyć się, 
iibenter cum acąualibns; apum e- 
xamina congregantur 

Congressio, Onis, i. zejście się; 
natarcie, bitwa, potyczka. 

Congruens, tis, zgadzający się, 
damor; cum aliqua re, albo ali¬ 
cui rei, stosowny. 

Oongruenter,przyst. stosownie, zgo¬ 
dnie. 

Congruo, 3 schodzić się: 2} zga¬ 
dzać się, inter se, de aliqua re; 
cum aliqua re albo alicui rei; in 
eum morem; a!iqua re (w czćm); 
congruit aliquid alicui, albo ali¬ 
cui rei, przystoi, jest stosowne; 
3) zdarzać się w jednym czasie, 
cum aiiqua re. 

Congruua, a, um, zgodny, sto¬ 
sowny. 

Conifer, a, um, szyszkoroduy. 
Conjeotio, duis, i. rzucanie, telo- 
rum;—przenoś, domysł, wykład, 
Udmaczenie, somniorum. 

Oonjaoto, 1 rzucać, miotać; wtrą¬ 
cać; — przenoś, doroznmiewać się, 
wróżyć, domyślać się czego, ali- 
quid; aliquid ex aliqna re; ali- 
quid ewentu; z 4 przyp. i tr. bez.; 
ze zdań. względn. 

Conjector, 6ria, »». wróżek, wiesz¬ 
czek, somniorum, tlómacz snów. 

Conjoetura ae, s. domysł, zgady¬ 
wanie, conjecturam capcre albo 
faccre ez causa, ex personis (do¬ 
myślać się); oonjeoturi judicarc 
scire, assequi, consequi i t p., 
wnioskować; 2) tłómaczenie, wy¬ 
kład (o snach1 



ConjecturŁll*, e, na domyśle o- 
party. . 

Conjeotus, us, m. rzucanie, ciska¬ 
nie, lapidnm, telorum, venire ad 
teli conjectum, zbliżyć się na rzut 
pocisku, jak grot dosięgnąć może; 
_ przenoś, zwrócenie, skierowa¬ 
nie, oculorum in aliąuern, ani- 
morum. 

Conjicio, jęci, jectum, 3. zbierać, 
składać na kupę, znosie, sarcinaa 
inaccmim, in medium;—przenoś, 
wnioskować, wnosić, domyślać się, 
aliąuid ex aliąua re; ex oraculo 
de aliąua re; de fnturis callidis- 
sime; z 4 przyp. i tryb. bez ex 
quo conjici potest; ze zdaniem 
zależ.; małe ennjecta (niestosowne 
domysły); wróżyć, przepowiadać, 
prorokować, beae; e morbo, z 4 
przyp. i tryb. bezok.; 2 i rzncać, 
ciskać, miotać, strzelać, bie, wtrą¬ 
cić, przesadzić, przenosić i t. p., 
serpentes in rasa fictilia; vasa in 
naves; torrem in ignes; tein in 
nostros, pila in hostes; gladium 
in aliqnem, in os; cultros in ali¬ 
ąuid; także; ferrum in gułtura 
(utopić); jaculuin inter lha; vin- 
eulum collo galeas igni; anguem 
alicui i t p. restes super (zarzu¬ 
cić na siebie); mrtem alicujus, al¬ 
bo alicui (na kogo, na czyją ko¬ 
rzyść losować), tela (miotać), cul¬ 
tros (wepchnąć) i t. d. wtrącić, 
aliąuern in carcerem; in vmcula, 
in catenas, in custodiam; hostem 
in fugam (przymusić do ucieczki); 
wpędzić, eiercitum in angus- 
tias; zwrócić, ausilium in mediam 
aciem; homines in locum, nakoniec: 
se ex fuga in tcmplum Miner- 
vae (schronić się); se in signa 
m&nipulosąue; se in sacrarium; 
se sub scalas (skryć się); se in 
latebram; bj — przenoś, proelium 
in noctem (przeciągnąć); se in 

Conjunotua 

noctem conjicere, albo conjici in 
noctem (zapóznić się w noc); pe- 
euniam in aliąuid, przemarnować; 
maledicta,miotać, rzucać: culpam 
in aliąuern, crimcn in tempus; 
składać; causas simultatum, rzu¬ 
cić postrach, aliąuern in metom, 
in terrorem; animos in terrorem; 
rempublicam in perturbationes, 
zrobić zaburzenie; se rnente in 
versum, oddać się; oculos in ali- 
qnem (zwrócić); orationem in cla- 
rissimos yiros, petitiones ita con- 
jectas. 

Conjug&tlo, ónis, I. przywiązywa¬ 
nie, powinowactwo wyrazów. 

Conjugl&lis, e, małżeński. 
Gonjugium, ii, połączenie, zwią¬ 
zek, zwłaszcza małżeński; 2) mał¬ 
żonkowie, para, stadło małżeńskie 

Conjugo, 1. łączyć, sprzęgać; yer- 
ba conjugata, wyrazy z jednego 
źródła pochodzące. 

Conjunote, przysl. łącznie, zale¬ 
żnie; 2. ściśle, poufale, cum ali- 
quo vivere. 

Conjunctim, przysl. wspólnie, ra¬ 
zem. 

Conjunotio, ónis, z. połączenie, 
zjednoczenie, szczegół, a) małżeń¬ 
stwo, pokrewieństwo, przyjaźń, 
także: meutis cum ezternis inenti- 
bus, zgoda; S) związek wyobra¬ 
żeń; c) spójnik. 

Con5unctus, a,um, złączony, spo¬ 
jony; przenoś, a) związkiem mał¬ 
żeńskim połączony, nro; spokre¬ 
wniony, zaprzyjaźniony, spoufale- 
ny, z bliższem oznaczeniem, albo 
bez określenia, np. propinąua co- 
gnatione; propinąuitatibus affini- 
tatibusąue; genere inter se; san- 
gniue; intima familiantate, także 
Pompejus conjunctus; conjuncti; 
ciritas c. populo Romano; amici- 
tia conjunctior; b) związek z czćm 
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Dujący, zgadzający się, zbliżony 
do czego, judlcium cum re coa- 
junctum; praecepta officii con- 
jancta naturae; stąd conjunctum, 
i, u. związek; 2) blizki, pani- 
czący, sąsiedni, tecta coujuncta 
moro. 

ConJlingo, junici, junctum, 3. łą¬ 
czyć, jednoczyć, aiiquid cum ali- 
qua re; albo alicui rei, np. mou- 
tes cum muro; deitram deitrae, 
columellas inter se; aliquid ali- 
<|na re; calamos cerS; stąd «) 
we względzie wojennym, zlączyc, 
połączyć, eas cohortes cum ezer- 
citu suo; oppidauos sibi; se albo 
copias, exercitum, castra cum a- 
hquo, albo alicui, złączyć się al¬ 
bo swoje wojska z kim połączyć; 
conjungi, nadejść, zetknąć się, 
złączyć się; castra castris, jeden 
obóz utworzyć; b) połączyć, noc- 
tem diei c. do późnej nocy po¬ 
dróżować; pauca scribenda con- 
jungendaque huic commentario sta¬ 
tui (dodać, przydać); vocales, 
skracać, ściągać, bellum, wspól¬ 
nie prowadzić; c) połączyć związ¬ 
kiem małżeńskim, a!iquem cum 
aliquo; takie; nuptias (skojarzyć); 
połączyć związkiem przyjaźni, po¬ 
krewieństwa, c. amicitia, affinita- 
te, albo samo conjungere; se c. 
(ożenić się, pójść za mąż); eum a- 
micum cnpiebat sibi conjungi; tak¬ 
ie: amicitiam, skojarzyć; aliquem 
sibi, zjednać sobie kogo do celów 
politycznych; w ogóle: causam a- 
licujus cum coipmuni salute; ali- 
quem cum deorum laude (stawić 
w równi); religionem suam cum 
tostibus (dać wiarę). 

Conjur&tio, ónia, i. sprzysiężenie, 
spisek; 2) sami spiskowi. 

ConjOro, 1. razem przysięgać, zo¬ 
bowiązywać się przysięgą zprzyp. 
4 i tryb. bez.; stąd poet. łączyć 

się, agmina conjurata; conjuntae 
mille rates (okręty połączonych 
Greków); b) sprzysięgać się, knuć 
spisek, inter se, z nast. 4 przyp. 
i tr. bezok.; conjur. contra rempu- 
blicam; cum aliquo in caedem a- 
licujus; in omne flagitium; conjura- 
tum est in eum a senatoribus 
(sprzysięgli się na niego senatoro¬ 
wie); cnm ali iuo c. t,i &liqiiid 
faciendum, także z nast. nt, z tr. 
bezok.; poet. arma conjurata (broń 
sprzysięźonych); często neczow. 
conjurati, orum, m. spiskowi, 
sprzysiężeni; e) łączyć się, dawać 
wzajemną pomoc, conjurat arnice. 

Conjur i oonjunr, jugis, m. i I. 
małżonek, małżonka, mąż, żona, 
poet. narzeczona, oblubienica. 

Conl- i coiun-patrz coli- i comm-. 
Conneoto, nexui, nexum, 3. zwią¬ 
zać, połączyć, właś. i przenoś.: 
res; aliquid cum aliqua re, albo 
alicui rei; res inter se; stąd con- 
nexus, złączony, związany, spojo¬ 
ny, conneri his funeribus dies, 
najbliższe; szczegół ~ concludo, 
dołączać zdanie wnioskowe; n-t- 
czow. conneium, i, n. połączenie, 
powiązanie. 

Connitor, nisus, 3, z całej siły 
opierać się, wspierać się, aby po¬ 
wstać, c. ad surgeudnm; conni- 
tuntur, ut se erigant; stąd silić 
się, piąć się, wdrapać się, wła¬ 
zić na wyższe miejsce, in sum- 
mum jugum; — przenoś, usiło¬ 
wać, zadawać sobie pracę, 
z tr. bez. albo z ut i tr. łącz. tak¬ 
że samo conuiti. 

Connireo, niri, albo nixi, 2. za¬ 
mykać, mrużyć, oculos; — prze¬ 
noś. przez szpary patrzćć, pobła¬ 
żać, in hominum sceleribus con- 
nivetis; b) zwolnieć w gorliwości, 
rirtus connheret. 

ConnnblUle, e, małżeński. 
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Oonnftbium, ii, w. małżeństwo; pra¬ 
wo zawierania związków małżeń¬ 
skich. 

Couopónm• i, s. i conopium, ii, 
w. zasłona przeciw komarom. 

Conor, 1. przedsiębrać, starać się, 
być w chęci, usiłować, aliquid; 
tęcuia egere, attiugere; conati, si- 
(czy); ne frustra dehortando impo- 
dire conemini (nie nadawajcie so¬ 
bie próżnćj pracy w odradzaniu); 
multa stulte (wiele nierozsądnych 
zamiarów przedsiębrać); prius cogi- 
tare, quam conari; stąd conatum, i, 
n. przedsięwzięcie, zamiar, conata 
perficere, najczęściej w iicz. bu. 

Conąuassitio, Anta, i. wstrząśnie¬ 
cie; — przenoś, osłabienie, zwą- 
tlenie, raletudinis. 

Conąuasao, i. mocno wstrząsać; - 
przenoś, zwątlić, skołatać, stargać, 
osłabić, mens conquassatur; pro- 
rinciac conq. 

Conąuiror, ąuestus, 3. żalić się, 
skarżyć się, narzekać na co, ali- 
quid, albo z 4 przyp. i tr. bez.; 
de aliqua re; cum a!iquo, przed 
kim. [us, m. użalanie się. 

Conęuoitio, ónis, ż. i conquestus, 
Couęuiesco, o_uiovl, ęuittum, 3. 
wypoczywać, spać, ustawać, być 
nieczynnym, meridie conquieve- 
rat; ab armis; narlgatio; — prze¬ 
noś. zajmować się czem z upodo¬ 
baniem, przestawać naczćm, znaj¬ 
dować zadowolenie; in nostris stu- 
diis llbentissimo conquiescimus; 
in amici beuevoientia. 

Conęutro, qui»lv5, quisltum, 3. 
poszukiwać, dostarczać, dostawiać, 
socios, arna, obsides; — przenoś, 
sprawiać, dostarczać, voluptatem, 
suaritates; 2) śledzić, szukać, ali- 
quem; 3) zapędzać się za czćm, 
zamyślać co, chcióć popełnić, vo- 
łuptates; piacula irae defim; oli- 
quid sceleris. 

Oonquiilte, przytl. starannie, wy¬ 
bornie. 

Conęulaltlo, finta, t. wyszukiwa¬ 
nie, pecuniarum; zaciąg żołnierzy, 
werbunek. [cy, werbownik. 

Conąuisitor, firis, «. wyszukują- 
Conęuisltus, a, urn, wyszukiwa¬ 
ny, wybrany. 

Conr- patrz corr-. 
Conaalutatio, finls, ż. pozdrowie¬ 
nie, przywitanie. 

Consaiato, 1. pozdrawiać, przywi¬ 
tać, aliąucm regem, dictatorem 

Oonsanesco, sanui, 3. przychodzić 
do zdrowia, wyzdrowieć. 

Coasanguineus, a, lim, związkiem 
krwi połączony, spokrewniony, 
umbrae, cienie krewnych; ntczow. 
krewny, krewniak; w licz. mn. ty¬ 
tuł honorowy ludów, które jednako¬ 
we z Bzymiauami prawa i przy¬ 
wileje miały, qui eodcm jurę et 
iisdem legibus utuntur;—przenoś, 
podobny, consau. leti sopor. 

Coneanguinitaa, itis, z. pokre¬ 
wieństwo , powinowactwo. 

Concauoto, 1 ranić. 
Consoetemtus.a, um, zbrodniczy, 

niegodziwy; rultus, mens, impe- 
tus consce. (twarz, i t. d. zbro- 
dniarzaj. 

Consooleio, 1. splamić zbrodnią. 
Conscendc, scendi, sconsum, 3. 

wstępować, wsiadać, equum, al¬ 
bo inequum, currum, Capitolium, 
narem albo in narem, albo samo 
consccndere, wsiąść na okręt, 
postquam consceudissB suos vidit. 

Conseeneio, fiole, i wsiadanie, 
in nares. 

Consclentia, ae, i. wspólna wia¬ 
domość o czem, plurium; de ali- 
qua re, albo alicujusrei; alicujus 
conscientiam metuere; 2) poczu¬ 
wanie się do czego, sceleris, facti: 
sumienie, recta, bona, mała; ma¬ 
gna est Tis conscientiae. 
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Conaalndo, Midi, sclssum, 3. roz¬ 
szarpać, rozdzierać; przenoś, 
lśyd, szarpać, trapić, maledichs; 
conscinduot hoininem cur&e. 

Conscio, scire, poczuwać się do 
czego, sibi aliquid. 

Consoisoo, aoivi, adtum, 3. wspól¬ 
nie postanowić, uchwalić,bcllum; 
zgadzać się, in illo uno laudan- 
do conscierunt; 2)aliquid sihi, in 
se, albo samo aliquid, nabawić 
sobie czego, zadać, zrządzić, na¬ 
razić (sibi) mortem, necem, eii- 
lium, łacinos in se ac suos foedum. 

Conscius, a, um, wspólnie z kim 
świadomy, wiedzący o czćm; rze¬ 
czne. świadek, uczestnik, uczest¬ 
niczka, alicui scełeris, wspólnie 
z kim wiedzący o-; c. conjuratię* 
nis (sprzysięźony); conscius faci- 
nori; de sliquare; multis consciis, 
quae (res) gererentur (gdy wielu 
e tóm wiedziało); sine ullo con¬ 
scio; conscios celare; — przenoś, 
cons. fati sidera; c. noi. silTa; 
2) sibi conscius, poczuwający się 
do czego, alicujus injuriae, cae- 
dis, sermonis; otsi mibi suraeon- 
scius, z 4 przyp. itr. bez.; quum 
sibi c. esset, ze zdaniem względ.; 
— przenoś, rirtns c., wewnętrzne 
przeświadczenie o męztwie; ani- 
mus c. (poczuwający się do winy). 

Consoribo, scripsi, scriptum, 3. 
spisać, milites, legiones (zaciągać); 
tres centuria® equiłum coascriptae 
sunt (utworzone zostały); patres 
conscripti, tytuł dawany senato¬ 
rom; pater conscriptus factus sum; 
i poetqnod sit conscripti officium; 
2) napisać, układać na piśmie, e- 
pistolam, librom, testamentu, le- 
gem; 3) zapisać co czćm, całą 
przestrzeli pismem zapełnić, ali- 
quld aliqna re. 

Gonsoriptio, dnia, 1 spisanie, u- 
łoienie na piśmie, felaae c. quae- 

fftionnm, sfałszowanie protokółu 
śledczego 

Conseco, secni, sectum, 1. pokra¬ 
jać, porznąć, podrobić. 

ConsecrŁtio, ónia, i. święcenie, 
poświęcenie. 

Consócro, 1. święcić, poświęcać, 
aliquid alicui, aliquid aliqua re. 
Carthaginom Teterem, bogom po¬ 
święcić; Liberum; Bomulus con- 
secratus est; consecrata immorta- 
lltas, ubóstwienie; — przenoś, -u- 
wiecznić, unieśmiertelnić, memo- 
ria et literis, amplissimis monu- 
mentis; aliquem id immortalitatis 
et religionem et memoriam con- 
secrare 

Conseotfriu*, a, um, idący za 
czćm, wynikający z czego, nastę¬ 
pny; rzeczow. consectariunr, ii, n. 
wniosek. 

Con*ectatrix, łoi*, i. ubiegająca 
się za czćm. 

Ccmseetio, Cnis, i. rozcięcie, rą¬ 
banie, arborum. 

Cctnaector, 1. iść, zmierzać, postę¬ 
pować za kim, towarzyszyć, ści¬ 
gać, Łostes, nares, praedones; — 
przenoś.godzić na co, ubiegać się za 
czćm, opes et potentiam, i mit n- 
do aliquid (dokładnie naśladować); 
i) czepiać się czego, trzymać się. 
Terb*. 

ConsecUtlo, 6nis, *• następstwo, 
wniosek, związek, rarborum. 

Couseneeeo, senni, 3. zestarzćć się, 
consenuit in armis; ignobiii ser- 
Titute; in aliquo loco, albo nli- 
qno loco, circa aliquem iocuin; 
s tąd stracić czerstwość, upadać na si¬ 
łach, moerora et lacrimis;—przenoś, 
consenescunt Tires, animus patris 
consenuit; wyjść ze zwyczaju, u- 
padać, tracić powagę, enjus co- 
gnomen (Magnus) consenescit; le- 
ges; auctores. 

Oonsondo, ónU, zgoda, zgadza- 
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nie się,gentium; natarte; splkuie- 
nie się, sprzysięienie się, liberta- 
tis vindicaudae, dla odzyskani* wol¬ 
ności; globus consensionis, klubdla 
wykonania wspólnego zamiaru. 

Consensus, us, m. zgod®, jedno¬ 
myślne zezwolenie, wybór, sena- 
tus, militum, ejcercitus, omnlum; 
ąuonun consensu piaeer&t classi; 
defectionis (spólnictwo, uczestnic- 
ctwo); stąd consensu, jednomyśl¬ 
nie, podług życzenia powszechne¬ 
go; — przenoś, natarte (harmo¬ 
nia, zgodność); omniua doctrina- 
mm. 

Conaenttaous, a, um, zgodny, 
stosowny, odpowiedni, przywoi- 
ty, cum aliąua re, albo alicui rei; 
stąd cousentaneum est, przystoi, 
iest rzecz zgodna z rozumem, z tr. 
bez., tudzież z 4 przyp. i tr. bez. 

Conaentia, te, i. miasto Brucyów; 
stądCoueentinus, a, um, Kousen- 
tynski, i Consentini, orum n- 
Konsentynowie. 

Consentlo, sensi, sensum, 4. zga¬ 
dzać się, być jednego zdania, być 
w porozumieniu, de aliąua re, 
cum aliquo de aliqua re; ad 
rempublicam conserrandam, czę¬ 
sto samo eona. z 4 przyp. i >bo 
z ut i trybem łącz.; jednomyślnie 
postanowić; także: consentire in 
aliąuem regem (zgodzić się na wy¬ 
bór króla); trzymać * kim, pro 
Bomanis tota consensitltalia; w ztćj 
myśli: sprzyslądzsię, spiknąćsię, 
eontra aliquem, ad aliąuem op- 
primendum; belii fhaiendi causa; 
—przenoś, consentit omni ex parte 
secum oratio, zgodna mowa we 
wszystkich swych częściach; con- 
sentrant omnes inter se parte*: lus 
principii* reliąua c 

Conaiplo, sepsi, septum, 4. ogra¬ 
dzać plotom, murem otaczać. 

Oonseatłens, tis, stosowny, pizjr 

zwoity, conseąuens est, idzie za, 
tćm, stąd wypada, wynika, z 4 
przyp. i tr. bez. albo z nt 1 tr- 
łącz.; nernw. wniosek, domysł. 

Conaeąuentl*, ae, i. następstwo, 
skutek. 

Conseqaor, cutus albo quutus, 3. 
iść za kim, następować, aliąuem 
alho aliąuid; po nieprzyjacicłsku: 
ścigać, gonić, reliquos, copias; 
pod względem czasu: następować, 
zbliżać się, aliquem aotate albo 
samo aliąuem, samu ąui conse- 
ąuitur; omnes anni consequentes; 
has tam prosperas res consecuta 
est su bite commutatio; — prze¬ 
noś. o) naśladować wzór, zwyczaj, 
iść za czćm, za kim, aliąuem; 
eum morem; aiicujus seatentiam; 
4) następować jako skutek, quod 
dictum magna inridia consecuta 
est; ex quo lllud natura consequi, 
ut-, 2) doścignąć, dogonić, aliąuem, 
uares; samo cons. nadejść potom, 
interim reliąui legat! sunt conse- 
cuti; — przenoś, osiągnąć, otrzy¬ 
mać, dostąpić, dopiąć, pozyskać, 
hereditates, opes quam mazimas, 
praemium, ąuaestum, vi domina- 
tionem, magistratum, beoevolou- 
tiam, familiaritatem aiicujus; glo- 
t .mm. iamam, majora, multum in 
eo i t. p. mors conseąuitar timi- 
dissimum(dosięgnie, dotknie); pro- 
speritas, felicitas conseąuitar ali¬ 
ąuem (spotka, będzie udziałem); 
3) wyrównać, aliąuem majorem; 
dokładnie, odpowiednio yyrazió, 
przedstawić, laudos aiicujus wer¬ 
bla; oratione maguitudiuem; 4) po¬ 
jąć, objąć, poznać, dociec, simili- 
tudlnem veii; aliąuid memoria; 
conjoctura (domyślić się). 

Oonsćro, serui, sertum, 3. zląsyc, 
spoić, spleść, skojarzyć, właśc. 1 
przenoś, lorica conserta hemie; la¬ 
tał laieri; eermonem o. rozmawiać, 
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szczegół. w znacz, wojen. Tirom 
Tiro, anna armia; conserta robo- 
ra virorura (ścierający się z sobą 
najdzielniejsi mężowie); często: 
cons. pugnr.m, proelinm, certa- 
men, manum, manns, potykać 
się, staczać bitwę, wręcz wal¬ 
czyć; naTis conserta, ścierający 
się w walce z drugim: — przenoś, 
haud ignotas belli artes inter ee. 

Oonadro, seTi, situm, 3. (w przeszl. 
dok. rzadko: conserui), zasiewać, 
zasadzać, tgros, aliquid frumento; 
insnla consita palmis; 2) siać, sa¬ 
dzić, arbores; stili caeci consiti, 
paleostre ukryto, zasadzone w ziemi. 

Conaerte, przysł. ściśle, łącznie. 
Conserrt., ae, i. spćlniewolmca. 
Cor aorratio, Snb, f. zachowanie, 
otrzymanie w całości, frugum; 
przestrzeganie, zachowanie, deco- 
ris, acquabilitatis. 

Conserrator, óris, m zbawca, 
wybawca, obrońca, zachowawca. 

Conservitrix, lois, i. zbawczyni, 
opiekunka. 

Conaerwo, 1. zachować, utrzymać 
bez uszkodzenia; rem familiarem 
obronić, ochronić, ocalić, urato¬ 
wać, homines; dopełnić, zacho¬ 
wać, Icgcg; jusjurandum. 

Conserwus, i, m spćłniewolnik. 
Coruiessor, ória, n. spćłsiedzący 
(przy stole, w sądzie). 

Consensus, us, m. siedzenie obok; 
zgromadzenie siedzących osób, po¬ 
siedzenie. 

Consider&te, przysł. rozważnie, 
bacznie. 

Constdóratio, ónis, i. rozwaga, u- 
waga, przypatrywanie się. 

Conslder&tns, a, nm, uważny,ba¬ 
czny, ostrożny, oględny, homo, 
Yorbum. 

CuiuddSro, 1. ze wszech stron 
przypatrywać się, przepatrywać, 
przeglądać, frumentum; formam 

ludi gladiatoril; rozważać, brać 
na uwagę, zastanawiać się, a- 
liijuid do aliqua re, cum aliqtio; 
z następn. zd. wzgięd.; z ut al¬ 
bo ne, uważać na to, aby-, albo 
aby nie*. 

Considius, ii, m. imię familii 
rzymskićj. 

Consido, aćdi, sessum, 3. a) n- 
siąśc, aliqnem considere jubere; 
longis considere scamnis; in ali- 
quo loco; inter ulmos, swb ilice, 
antę focos; i t. p.; b) osiąść, in 
finibus Ubionnn; his regnis; ej 
zasiąść do narady, do sądzenia 
spraw, in aliquo loco, ad jus di- 
cendurn; d) a żołnierzach; rozło¬ 
żyć się obozem, trzymać posteru¬ 
nek, in aliquo loco, sub monte 
ad ripas, trans flnmen i t. p. e) 
o rzeczach nieżyjących: osiąść, o- 
paść, zapaść się, consedit terra, 
urbs, naris, pulyis; także o mo¬ 
wie: kończyć się, yarie considat 
(jnnetio yerborum); — przenoś, 
urbem consedisse iuctu (pogrążo¬ 
ne w smutku); uspokoić się, zwol- 
nieć, przestać, ustać, ira, furor, 
azdor animi: oddać się nieczyn- 
ności, in otio; aliqcid considit in 
mente (wkorzeniło się, utkwiło). 

Conatgno, 1. opieczętować, tabu- 
las signis, pacta; — przenoś, po¬ 
twierdzić, udowodnić, wykazać, 
antiquitas monimentis coDgignata; 
2) spisać, zapisać, aliqnid literis, 
commcntariis; — przenoś. qnasi 
consignałae in animis nououe . 

Conailłarius, ii, m, poradnik, do¬ 
radca. 

ConsUtor, 1. radzić, arnice; nara¬ 
dzać się, consiliandi cum suis 
causa. 

Cousllium, ii, w. narada, namysł, 
obradowanie, qnasi cousilii sit res; 
consłlinm babere; adhibero: mitte- 
re, ire in consiiium; aj rada, któ- 
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w się korni. daje, c. Sarę, speiv 
nero, eiseoui it. p. b)zamiar, po¬ 
stanowienie, przedsięwzięcie, plan, 
pomysł, c. c»pere, 6equi, inire 
i Ł p., eo consilio, w tym zamia¬ 
rze; eonsilio, umyślnie, z namy¬ 
słem; yictus consiliis Themistoc- 
lis; 2) jako przymiot: roztropność, 
mądrość, przytomność umysłu, yir 
maiimi consilii; yis consilii ei- 
pers; non magnittuLne copi3rum, 
sad oonsilio; 3) osoby j&radząją- 
ce się, cognitB roluntato consilii; 
oi sententia consilii- 

OonsimUia, e, podobny z przyp. 
£ i 3. 

Conuipio, sipui, 3. mieć rozum. 
Ci OBisto, atiti, 3. 1) stawić się 
otanąć razem, cum abquo;—prze¬ 
noś. zgodzić się, rorbis; II) za¬ 
trzymać się, stauąć, wstrzymać 
kroki, yiatores consistere eogunt; 
in aliquo loco; anto yestibulmn; 
ad mcasasn; circa albo juxta ali- 
qnem; post aliqnem; cum aliquo 
(abysięrozmówić). Stąd a) w znacz, 
wojennćm: copiae oidinatae con- 
sistont, equites constiternnt; nayes 
nostris adrersae constiterunt; c. in 
aeie, in raiło, snb muro, contra 
equitcs; a fuga; f>) zatrzymać się, 
bawić, negotiandi cansa, ic nrbe; 
c) stanąć, zatrzymać się, jBctus 
yenereus consistit (o szczęśliwym 
rzucie kostek); Ister frigore consi¬ 
stit, zatrzymuje się, marznie; san- 
guis consistit (ustaje, przestaje 
płynąć); dj. — przenoś, utrzymy¬ 
wać się przy czem, obstawać, za¬ 
jąć swoje stanowisko, animo eon- 
firmato in causa consistere; ultra 
citraque nequit consistere rectum; 
neque mente neque Unsua. eon- 
eistere (ani myślćć, ani mówić nie 
można); hunc niscram tandem c. 
possc; c. in dicendo, zatrzymać 
się w mowie, in eo constitit, ob¬ 

stawał przy ićm; e) zostawać, cau¬ 
sa consistit apud magistratom; con- 
silium consistit, utrzymuje się; 
stąd: być gdzie, znajdować się, 
mieścić się, in te consistit idem 
eiitus; in aliis -uspicio consiste- 
bai; zależeć, polegać, składać się 
z czego, bonum in honcstate; spos 
in se; in una yirtote spes salutis: 
in eo salus et yita optimi cujus- 
qne consistit; in sludiis rei mili- 
taris; in lacte, oaseo, carne; f) u- 
stawać, omnis administratio Delii 
consistit; ira constitit. 

Conaitio, zasianie, zasiewanie. 
Ocnaitor, óris, m. zasiewać*, o- 
grodnik, nvae. 

ConsiturB, ae, i. zasiewanie, szcze¬ 
pienie, sadzenie. 

Consobrlnus, i, m. i -a, ae, i- 
siostrzeniec, siostrzenica, stryj, 
ciotka. 

Conaooi&tto, ónis, stowarzyszenie, 
związek, połączenie. 

Cousoci&tus, a, um, połączony 
stowarzyszony. 

ConBócio 1. wspólnie coś przed¬ 
siębrać, ułatwić, połączyć, ali- 
quid cumaliquo; rem inter se: se 
in omiua telli consilia. 

Consolttbllis, e, dający się pocie¬ 
szyć. 

Consolatio, ónU, i. pociacha, mo¬ 
wa pocieszająca; złagodzenie, do¬ 
dawanie serca c. timoris. 

Consolator, ćri», m. pocieszyciel. 
Consolat&rjus, a, um, pocieszają¬ 

cy, li teras. 
Consolor, 1. cieszyć, pocieszać, 

qui colloqui consolBriąiie cupe- 
rent; spes hominem in miserias 
consol&ri solct; łagodzić, doiorem 
alienjus, desiderium tui; dodawać 
serca, pokrzepiać, consolatus kor- 
tatusąue est; także biernie: conse- 
latis raili Ubus. 

Consono, sonui, 1. zabrzmićć współ- 
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nie, dźwięk wydać, clamor con- 
aonans (jednozgodny), stąd conso- 
at.ES, tis, i. spółgłoska; 2) brzmićć, 
rozlegać się, consonat nemus stre- 
pitn. 

Conaónuł, a, um, spółbrzmiący, 
fila lyrae; — przenoś zgodny, 
harmonijny, stosowny. 

Consdpio, 4. uśpić, somno conso- 
piri sempiterno. 

Consors, tis, współdziedzic, do 
wspólnego działu należący, współ¬ 
uczestnik majątku i rodu, tres 
tratres consortcs; frater consors 
censoris; poet. brat, siostra, cons. 
Phoebi, Dyana, w ogóle: równy 
udział w czem mający, uczestnik, 
cons. mecuuj illonim temporum; 
c. mcudacitatis; c. sacrorum, tha- 
lami; c. socius (spólnik w intere¬ 
sach handlowych); stąd poet.- wspól¬ 
ny, tecta 

Cocsortio, ónia, i. i cousortium, 
ii, n. uczestnictwo; zażyłość. 

Couapeotus, a, um, widoczny, o- 
czywisty; — przenoś, okazały, zna¬ 
mienity, odznaczający się. 

Conapeotus, us, m. spojrzenie, 
wejrzenie, widok, patriae; cons. 
est m Capitolium; quo longissime 
oculi conspcctum ferebant; stąd: 
obecność, blizkość, in conspectum 
dare ahquid, wystawie na widok; 
iu c. sc dare albo prodire, stawić 
się przed kim, pokazać się; in 
conspectn senatus, w obliczu se¬ 
natu; — przenoś, pogląd, rozwa¬ 
żanie, uaturac, aetatum antlquis- 
simalrum, uno in cons. vidoro (od 
razu); brevi in conspectn posila 
descriptio. 

Conapergo, spersi, spersum, 3 
pokrapiać, zrosić, aliquem lacn- 
mis, — przenoś, obsypać, caput 
Tąup stellis conspersum est, za¬ 
prawie, uprzyjemnić, hilaritate 
ąuadam; ozdobić, oratio consper- 

sa, ąuasi verborum sententłarum- 
que floribus. 

Conaplclendus, a, um, uwagi go¬ 
dny, znakomity. 

Conapiolo, spoci, spectum, 3. spo¬ 
glądać, oglądać, uważać, wi¬ 
dzieć, spostrzedz, ujrzćć, zoczyć, 
iucus qui ex insala conspicieba- 
tur (był widzialny); postquamna- 
res eomplctas couspezerunt 6er- 
pentibus; conspici, wpaść w oczy, 
ściągnąć na siebie uwagę, sprawić 
wrażenie, arma et equi conspi- 
ciebantur; nt in neutram partem 
conspici posset (supellci); z 4 prz. 
i tr. bez.; na str. bier. z 1 przyp. 
i tr. bez. 

Conapioor, 1. spostrzedz, zoczyć, 
aliquem albo aliąuid, z 4 przyp. 
i tryb. bez.; ze zdań. wzgięd, 

Conapicuua, a, um, widzialny, 
omnibus; undique c. tabernacu- 
lum; sidus e terris c.; rerticem 
late c. tollere; 2) odznaczający 
się okazały, znamienity consilio, 
manu, voce c.; viri laude con- 
spicui. 

Conspirate, pnytl. jednomyślnie. 
Conapir&tio, Onls, i. jednomyśl¬ 

ność, ścisły związek, zgoda, spisek. 
Conaplro, 3- I od spiro), razem dąć, 

brzmićć, cornua conspirant; — 
pi-zenoś. zgadzać się, łączyć się 
(w dóbr. znaczeniu); ad iiberan- 
dam rempublicam; sprzysięgać się, 
spiskować (w złćm znacz.); iu cae- 
dem, ad res noras; conspiratus, 
sprzysiężony. 

Con piro, 1. (od spira), w kłąb 
zwijać, se conspirant anguis. 

Conapondeo, spondi, sponsuin, 2. 
wzajemnem zaręczeniem łączyć się. 

Conaponaor, Orla, m spółręczy- 
ciel. 

Conapuo, spui, sputum, 3. opluć, 
— przenoś. Alpes nlve c. Jupiter 
(okryć). 
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ConapOto a 1. opłać. 
Constans, tis, stały, stateczny 
trwały, jednakowy, nieodmienny, 
vultus gradusque; conrersio stel- 
larum, motus lunae; — przenoś, 
stateczny, poważny, aetas; stały, 
niezmienny, amicus, pa*, fidcs; 
c fidei; c. in iisdem vitils; je- 
dnozgodny, rumor, fama, scrmo; 
uparty, zawzięty, inimici. 

Constanter, przysl. stale, niezmien¬ 
nie, conficere yicissitudines; jedno- 
zgodnie, nunciare; c. sibi dicere, 
zgodnie ze swoim charakterem, 
sposobem myślenia mówić; c. pu- 
gnarc, instare, abnuere, mocno, 
wytrwale, uporczywie. 

Constantia, ae, i. jcdnostajność, 
yocis atque Yultus; in Yultu; sta¬ 
łość, nieodmiemiość, stellarum; — 
przenoś, stateczność, nieodmien- 
ność, słowność, pewność, promis- 
si; zgodność, dictorum omnlum 
factorumque; stałość charakteru, 
stateczność, wytrwałość, ammi, 
alicujus; in adeundis pericuiis; 
c. oppugnandi. 

C onatantinópolis, is, 1 dawnićj 
zwane miasto Byzantinm. 

Coasternńtio, ónis, i. spłoszenie 
się, np. koni; — przenoś, przera- 
ż.cnie, trwoga, nicspokojność, roz¬ 
ruch. 

Conaterno, strawi, stratum, ■ 
usłać, pokryć, pałudcm ponte; 
most zarzucić na-; także: pontes 
consternuntur; nawis constrata, o- 
patrzony pomostem, pokładem; 
vehicula constrata; maria classi- 
bus; amnem naYigiis c. pokryć; 
2) obalać, rzucać o ziemię, signa. 

Constemo, 1. straszyć, spłoszyć, 
rozhukać, equos; bier. przestra¬ 
szyć się, pecorum in modum con- 
sternatos caedunt fngantque; con- 
stemari in fugam (pójść w rozsyp¬ 
kę, pierzchnąć); wprawić w za¬ 

mieszanie, nieład, nabawić stra¬ 
chu, zatrwożyć, hostcs; conster- 
nari animo, zatrwożyć się, upa¬ 
dać na duchu. 

Constipo, 1. stłaczac, skupiać, mi- 
lites, numerom homiuum in agrom. 

Constituo, stitui, stitutum, 3. I) 
założyć,budować, wystawić, usta¬ 
nowić, oppidum, urbem, monumen- 
tum; domicilium sibi; acdem, sa¬ 
cra ac templa, sacellum, castella, 
turres, moenia, portum, statu- 
am, i t. p. — ustanowić, zgoto¬ 
wać, zjednać, zapewnić, ustalić, 
judicium, aCcusatiouem, sibi au- 
ctoritatom, amicltiam cum aliquo; 
paccm, także: accnsatorem, testem 
II) ustawić, postawić, zatrzymać, 
legionem, legiones pro castris, in 
acic, in armis contra hostem; octo 
cohortes, phalangcm in fronte; im- 
pedimenta in colle; aciem inter 
silras, nares; ad latus apertum, 
albo aperto laterc; in alto; clas- 
sem apud Salamina; także: aciem 
(classium); signa wite tribunal; vi- 
neas testudinesque; biberua in 
Belgii; agrnina albo signa (zatrzy¬ 
mać). W ogóle, na miejscu ozna- 
czoncin w pewnym celu; 1) żyją¬ 
ce istoty postawić, umieścić, osa¬ 
dzić, przenieść, aliquem auto pe- 
des alicujus; iaurum antę aras; 
plebem inagris, Helvctios aliquo 
loco; obrać, ustanowić, naznaczyć, 
reges in civitate; aliquem rogem; 
patronum huic causac; 2) przed¬ 
mioty nieżyjące, złożyć,umieścić, 
posadzić, infiuitum aurum, arma 
intempio; quercum tumulo; usta¬ 
nowić, urządzić, imperium, rognnm, 
rcmpubiicam, deccmviralem potes- 
tatem; aeranum, Chcrsonesnm, res; 
rem familiarem; eorpus bene consti- 
tutum; i) wyznaczyć, oznaczyć, 
pretium frumento; fam&m protium- 
que rebus; diemconcilio, calioquio 



Conatitutio 186 Conauetfldo 

pugnae; die constituta; mercedem fu- 
neris; locum ;łeges moresąue; także 
ze zdaniem zależ.; de aliąuo albo 
de aliqua re c., postanowić, roz¬ 
porządzić rozstrzygnąć; aliąuid 
icum aliąuo, albo allcui, inier se, 
albo samo const. umówić się; ali- 
quid c. albo z tr. bez., albo z 4 
przyp. i tr. bez. albo z® spój. ut 
1 tr. łącz., umyślić, postanowić so¬ 
bie, powziąć zamiar, qua consti- 
tuerat proficiscltur. 

Conatitfitio, Ania, i. ułożenie, 
skład, stan, własność, causao; c. 
firma oorporis; urządzenie, po¬ 
rządek, religionum; ustanowienie, 
oznaczenie, summi boni. 

Constttatum, i, n. umowa, ugo¬ 
da. układ, ad cons. stosownie do 
umowy. 

Gonaco, stiti, atutom, stiru, stać 
razem, priusquam constaro, bos- 
tium acies; — przenoś, a) zga¬ 
dzać się, e. cum superioribus; 
hoc mibi tecum constat, w tóm 
się zgadzamy; eoustare sibi, zga¬ 
dzać się z sobą, nic być z sobą 
w sprzeczności; in aliqua re; bj 
ratio constat, rachunek się zgadza; 
2) być statecznym, jednakim, nie 
zmienić się, wytrwać, u indem or- 
dines manipnlique constarent, nu¬ 
meru. legionom constat; color 
ei non constat (zmienił się); men¬ 
ie constare, mićć przytomny u- 
mysł; eententia eon et animo (mo¬ 
cne postanowienie); cuncta videł 
coelo constare sereno (nic się nie 
zmieniło); tammś tamen omnia 
konstant, wszystko zostało bez 
zmiany; constat mibi, postanowi¬ 
łem niezmiennie; z następ, zdań. 
względnćm; b) kosztować, dimi- 
dio minoris (o połowę mnićj; 
ąmuidnngcntu millibus; nctoria 
constabat morte plurimorum viro- 
rum, zwycięztwo opłacono stratą 

wielu ludzi; e) być jawnem, wia- 
domćm, pewnóm, constat factum; 
c. de aiiquo; constat albo c. in- 
ter omnes albo omnibus; constat 
mihi (wiem z pewnością); z przyp. 
4 i tr. bez 3) składać się z czer 
go, ex animo et corporc; polegać 
na czćm, Tictoriam in yirtute con¬ 
stare. 

Conatratum, i, n. pokład. 
Coa«t.rlngo, striuii, strietnm, 3. 

związać, sarcinas; marszczyć, 
frontem,—przenoś, skracać, con- 
stricta narntio; 2) krępować, ście¬ 
śniać, ograniczać, całcnis, legibus, 
jurejurando. 

Conatruotio, onis, i. spojenie, 
złączenie, budowa, homiuis; — 
przenoś, c. yerborum albo samo 
cons.. składnia. 

Construo, strusi, structum, 3. 
składać w stos, w kupę, pecuniam, 
res; budować, wznosić, mnndum, 
aedificinm, pyram, nidos. 

Con itupritor, óris, wt. nierządni k. 
Conatupró, 1, gwałcić. 
Ccusualł*. patrz Consns. 
Cou.euisor, oris, m. doradzca. 
Consfido, 1. potnićć, pocić się. 
Consuefaoio, feol, factum, 3. przy¬ 

zwyczajać, aliquem z tr. bez. 
Conauesoo, su6vi, suStua, 3. 
przyzwyczaić się, nawyknąć, pro- 
nunciare; dolori; consuerit hoc 
accidera (to się zwykle zdarz i); 
b) consucscere cum aliąuo, albo 
aiiąua, żyć z kim w poufałych 
stosunkach, prowadzić życie nie¬ 
rządne; censuetog, przyzwyczajo¬ 
ny, circo; zwykły, zwyczajny, c. 
libido; pcncuia consueta- habere; 
rerba consuetissima, Ovid. Met 
XI. 637. 

Oonauetddo, mis, ż. obcowanie, 
zażyłość, poufałość,związek, con- 
suetudine juncti inter ńos gumus; 
dare se in consuetudinem alicui; 



Ćonaul Comulto 187 

insinnaTe se in o. alicujus consue- 
todo epiatolarum, obcowanie listo¬ 
wne; c. dissoluta, rozpusta: 2) 
zwyczaj, nałóg, sposób życia, pro 
albo ex albo samo consnetudine, 
podług zwyczaju, zwyczajem; prae- 
ter cous. wbrew zwyczajowi; ve- 
nire in c. wejść we zwyczaj albo 
przyzwyczaić się; coutra c. Ro¬ 
manse libertatis (inaczćj, jak wol¬ 
ni Rzymianie byli przyzwyczaje¬ 
ni); assimulata castrorum consue- 
tudinc (gdy naśladował zwyczaj¬ 
ny obozowy porządek); in cons. 
licentiac renire (przyzwyczaić się 
do życia rozpustnego); cons. lo- 
quendi albo samo cons. zwyczaj 
mówienia. 

Consul, ulis, m. Konsul, w licz. 
■on. Consules, Konsulowie, dwaj 
na rok jeden wybierani najwyżsi 
urzędnicy w czasach rzeczypospo- 
litćj Rzymskićj, z początku z wła¬ 
dzą królewską, od którżj póżnićj 
oddzielono wydział sądowy przez 
ustanowienie Pretorów. Stali na 
czele rządu, zwoływali senat i 
zgromadzenia ludu, przewodniczyli 
im i wykonywali ich postanowie¬ 
nia. Mieli rozległą władzę ka¬ 
rania, która jednak przez prawo 
odwołania się do ludn (prorocatio) 
hyla ograniczoną. Mieli dwuna¬ 
stu liktorów, którzy przed nimi 
z pękami rózg chodzili. Za obrę¬ 
bom Rzymu byli konsulowie na¬ 
czelnymi wodzami wojska, nic słu¬ 
żyło iin jednak pTswo zawierania 
pokoju i robienia układów. Zresz¬ 
tą po upływie rocznego urzędo¬ 
wania byli obowiązani sprawę 
Z niego zdawać. Imiona Konsu¬ 
lów 5ożyły do oznaczenia lat, jak 
np. L. Genucio et Q. SerTilio Coss. 
(aa konsulostwa); także: L. Aemi- 
lio Cos. Czasem consul używa się 
Za prokonsul. 

CoMularie, e, konsularny, impe¬ 
rium, potestas; comitia e. (na 
których obierano konsulów); lir 
consularis albo samo consularis, 
były konsul. 

Conaul&riter, przysl. po konsu- 
lowsku, jak przystoi konsulowi. 

ConsulatuB, us, m. godność kon¬ 
sula, konsulat. 

Consnlo, cousului, consultum, 1. 
a) naradzać się, consulendi occa- 
sio; de salute alicujus; in medium 
albo in commnne (naradzać się 
wspólnie względem przedmiotów 
dobra publicznego); postąpić wzglę¬ 
dem kogo, obejść się, crudeliter, 
grarius, superbe; także; de ali- 
quo grarius; b) radzić się kogo, 
prosić o radę, aliquem; c. nii- 
quem ze zdaniem zależ.; aliquem 
de aliqua re; radzić się wyrocz¬ 
ni, Apollinem z nast. zdaniem za¬ 
leż.; Delphos mittere consultum 
ze zd. zależ.; rates, haruspicem; 
stąd cons. exta, sortes i t. p.; za¬ 
pytywać o radę znawców, stąd con- 
sultus, biegły, zdatny do porady, 
juris albo jnre consuitus, pra¬ 
wnik; quid agant, consnlnnt, na¬ 
radzają się, rozważają;-przenoś 
speculum; c) zaradzać, mieć 
o czćm albo o kim staranie, ciri- 
bns, rictis, reipublicae; małe pa- 
triae; sibi (poradzić sobie w czem); 
salnti alicujns; ritao suae; rebus 
suis; dignitati, famae gloriac; ti- 
mori magis qnam religioni; 2) ra¬ 
dzić, rady udzielać, manu c. mi- 
litibus, skinieniem dawać radę. 

Consulte, i oonsulto, przysl. roz- 
myślnie, z zamiarom. 

Consulto, 1. obradować, radzić o 
czćm, de aliqoa re; aliquam lem; 
in medium, o przedmiotach dobra 
publicznego; ad cam rem corso' 
tandam; także z nast. zd. zależ. 
b) cons. reipublicae, mićć (taranie; 
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Conanltór, órŁs, m. radzący się 
logo, klient, consultor ubi ostia 
pulsat; 2) doradca właś. i prze¬ 
noś. ira et cupido pessimi consul- 
tores. 

ConsultrŁs, tcia, i. doradczyni, 
dozorezyni. 

ConsuUum, i, n. uchwala, posta¬ 
nowienie w skutku narady; sena- 
tus c. 

Oonsultus, a, um, roztrząsany, 
rozbierany, rozważany; 2) biegły, 
patrz consulo. [zorność. 

Consultus, us, tn. rozwaga, prze- 
Consummo, 1. zbierać w jedno; - 
przenoś, in suum dećus nomen- 
que velut cousummatam ejusbolli 
glonam (promienie sławy tćj woj¬ 
ny jakby w jednern ognisku na 
jego głowie do jego uświetnienia 
zebrane); wykonać, wydoskonalić, 
wykończyć, consummata ars elo- 
ąuentia. 

Corusumo, sumpsi, sumptom 3. 
brać do czego, spotrzebowac, zu¬ 
żyć, strawić, przejeść,zmarnować, 
roztrwonić, pecuniam, patrimo- 
nium, omnia bona; biernie z 6 
przyp. consumi flammis, incen- 
dio, spłonąć; morbo, moerore, fa¬ 
mę, siti, być wycieńczonym, znę¬ 
kanym; zwątlec; b) — przenoś, 
łożyć czas, poświęcać, przepędzać 
na czem, horas sermone agro Ta- 
rentino aestatem; także: zmarno¬ 
wać, strawić, magna parte diei 
cousumpta; c) wyczerpać, rniseri- 
cordiam (nie spodziewać się lito¬ 
ści, nie zasługiwać na nią); 2) o- 
brócić na co, nżyć, in allqua re; 
także nadaremnie: orationem, pre- 
ces, próżno mówić, prosić, marę, 
terras, napróżno podróżować. 

Con&umptio, 6nia, i. nakład, koszt, 
2) mszczenie. 

Consumptor, Orla, i. niszczyciel, 
marnotrawca. 

Gonsurgo, surreii, surrectum, 3. 
powstać, podnieść się wspólnie, 
senatus; honorifice alicoi; w zna- 
czcnm wojennem: powstać, wy¬ 
buchnąć, in arma, su blatom alte 
consurgit in ensem; — przenoś, 
terno consurguut ordine remi; 
quercus gcmiuac consurgunt. 2) 
wystąpić do mówienia; — przenoś, 
consurgit bellum. 

Consurreetio, dnia, i. powstanie. 
Consus, i, m. dawny bożek Ezy- 
rniau, na cześć którego w sierpniu 
święto Consu&lia, ium, u. ob¬ 
chodzono. 

Contabftsco, tabui, 3. zwolna 
schnąc, chudnąć, wycieńczać się. 

Cont&bulatlo, onis, i. piętro, po¬ 
kład, obicie deskami. 

Contabulo, 1. piętrzyć, obijać de¬ 
skami. 

Contactun, us, m, dotykanie, ze¬ 
tknięcie się z kim; stąd zaraza. 

Contaglo, ónis, i. zetknięcie się, 
uczestnictwo; stąd zaraza fizycz¬ 
na i moralna; t) wpływ; działanie. 

Cont&gium, ii, i. zetknięcie się, 
związek; zaraza, zwykle w liczbie 
mn. szczegół, u poet. mntua con- 
tagia lucri, scelerum. 

Conttemino, 1. zeszpecić, spluga- 
wić, skazić, aiiquid albo se ali- 
qua re, fizycznie i moralnie; stąd 
conłaminatus, a, um, skalany, 
zhańbiony, sromotny, sceiere, vi- 
tiis. 

Contego, teii, tectum, okrywać, 
przykrywać, aliquid, albo aliqnid 
aliqua re; ukrywać, taić, in ju¬ 
rtom. Titia fronte; schronić, mili- 
tes in tccta. 

Contemero, 1. znieważyć, zhań¬ 
bić, zgwałcić. 

Contemno, tempsi, temptum, 3. 
gardzić, mało cenić, lekceważyć, 
nie przywiązywać wagi do czego, 
nic bać się, aliquem alboaliquid; 
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se contemnere, mało osobie trzy¬ 
mać; contemncndas, a, um, wzgar¬ 
dy godny, podły, nikczemny. 

Coc raj , ónls, przypatrywa¬ 
nie się, rozważanie, naturae; 
wzgląd, contemplatione justitiae, 
przez wzgląd na-. 

Contemplator, órU, m. postrze- 
gacz, rozważający co. 

Contempl&tus. us, m. zastanawia¬ 
nie się, rozważanie. 

Contemplor, 1. przypatrywać się, 
oglądać, uwagę na co zwracać, 
aliquem albo aliquid; contempla- 
tus, a, um, także w znacz. bier. 

Contemptim, przysi. wzgardliwie, 
ze wzgardą, z lekceważeniem. 

Contemptio, oma, ż. pogarda, 
lekceważenie. 

Contemptor, Orls, m. i contemp- 
trix, icis, i. wzgardziciel, wzgar- 
dzicielka, animus lucis contemptor. 

Contemptns, a, um, wzgardzony, 
wzgardliwy, maloznaczący. 

Contemptue, us, m. wzgarda, lek¬ 
ceważenie, esse contemptui, być 
przedmiotem wzgardy; babere a- 
liquid contemptui, pogardzać czćm. 

Contendo, tendi, tentum; 3. 1) 
przech. ściągac, związywać, viu- 
cula; — przenoś, porównywać, a- 
liquid cum aliqua re, albo alicui 
rei; bj napinać, natężać, wyprę¬ 
żać, naciągać, arcum, nervos; fi- 
des nerTis, tormenta, narem, re- 
mnlco; jako skutek: ciskać, strze¬ 
lać, telum in auras; hastam; — 
przenoś, nsilnie się starać, usiło¬ 
wać, zadawać sobie pracę, id, 
hoc; antom itineris (przedsię¬ 
brać), zwykle z ut albo ne; czę¬ 
sto z tryb. bez., cum his legioni- 
bus ire contepdit (pośpieszać, dą¬ 
żyć), takie: qua coiitcndit (perve- 
nire) perrenit; domagać się usilnie, 
dopraaiaćsię, quippiam abahquo, 
albo ab a)lquo, ut-; utrzymywać, 

twierdzić, uroczyście zapewniać, 
aliąuid contra allquem; często 14 
przypad. i tryb. bez. eontendit, 
falsa esse delata; contendo nostram 
aetatem tulisse; II) nie przecŁ. 
aj rozprawiać sie z kim, spierać 
się, walczyć, spólubiegać się, cum 
aliquo; cum adiquo armis, bello, 
proolio, copiis, rerbis, dolis atque 
fallacns; magis > irtute quam do¬ 
lo; contra aliquem armis, adrer- 
sus hostiom vires, quoad stans 
complccti posset atque contendo- 
re; inimica mente eum contendis 
se; cum aliqno (w podaniu ceny 
na sprzedaży publicznej); cum ali- 
quo de principatu, de honore te- 
gni, de potentatu; b) spiesznie 
się udać, pospieszyć, dążyć,z przyim. 
ad, in, per i 4 przyp. domom, 
Ephesum, Lacedaemoncm; usilnie 
się o co starać, piąć się do cze¬ 
go, ad salutem, ad gloriam; do 
aliqua re. 

Contente, przyzb* z natężeniem, 
mocno, usilnie. 

Contentio, ónia, ż. natężenie, wy¬ 
silenie, vocis, animi; sarnina lub 
ingenti contentione pugnare, dimi- 
care; — przenoś, usilne staranio 
się, ubieganie się o co, honorom; 
2) porównanie, naprzeciwstawie- 
nie; 3) spór, kłótnia, bitwa, con- 
tentiones facere, renit in conten- 
tionem. 

1. Contentus, a, um (od conten¬ 
do), napięty, wyprężony, funis, po- 
plcs; — przenoś, natężony, usil¬ 
ny, stadium. 

2. Contentus, a, um (od contineo) 
zadowolony, aliqua re; Z tryb. 
bez.; z quod. 

Contenmnus, a, um, graniczący, 
ościenny, sąsiedni, fimti, Aegypte. 

Contero, trivi, tritum, rozetrzćć, 
na proch zetrzćć, pabula, cornu* 
cem; — przenoś, injurias quasi 
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roluntaria oblirione (w niepamięć 
puścić); 2} zszarzać, zepsuć przez 
używanie, zużyć, ferrum: librom 
legendo;-—przenoś contcrere, quae 
sunt temperom illorum (wyczer¬ 
pać); czas przepędzić, tempa* ra 
studiis; dici brevitatem conriciis; 
se conterere, albo conteri in aliqu» 
re, ciągle się czem zajmować, b) 
uznać, poczytać za nieważne, nie 
mające wartości, praemium. 

Conterreo, ternu, territum, 2. stra¬ 
szyć, przestraszać, aliqucm, ali- 
quem ałiqna re, conterritns con- 
spectu, mętu, nora sorte pu- 
gnae i t. p.; aliquem ze spój. ne. 

Contestor, 1. świadczyć się, na 
świadectwo wzywać, deos, homi- 
nes; szczegół, litem cont. rozpo¬ 
cząć proces przez przywołanie 
świadków; także: contestata lite; 
stąd contestata virtus, wiadoma, 
znana, doświadczona. 

Contexo, term, testu ai, 3. utkać, 
villos orium; spleść, aliquid vi- 
minibns, rineas; warstwami, rzę¬ 
dami coś ułożyć, złożyć, złączyć, 
ornne opus contexttun equum tra- 
bibus acernis; tigna directa mate¬ 
rie;— przenoś, ułożyć, utworzyć, 
napisać, commentarioa; historia 
contczta illorum temporum; b) 
związać, z czem połączyć, eztre- 
ma cum primis; carmen longius 
(dalćj ciągnąć, wysnuć, dalszy 
ciąg pisać); interrupta (na nowo 
złączyć). 

Contezte, przysl. łącznie, w związku. 
Contextns, us, m związek, połą¬ 

czenie 
Contioeo, 2. zamilknąć. 
Conticesco, ticui, 3. umilknąć, 
milczeć, własc. i przenoś, aetas 
nulla de tuis laudibus. 

Coniign&tio, dnia, i. spojenie be¬ 
lek; piętro. 

Contlgno,! opatrzyćwbelki,spajać. 

Contlguus, a, urn, dotykający się, 
blizki, graniczący, 2) którego do¬ 
sięgnąć można, hunc ubi conti- 
guum missae fore credidit hastae. 

Continens, tis, stykający się, są¬ 
siedni, graniczący, blizki, ościen¬ 
ny, cnmre albo alicoi rei; w od¬ 
niesieniu do czasu: continentibus 
diebus (w dniach następnych); ti- 
mori perpetuo maluiu ipsum c. 
fuit (tuż w ślad postępowało); 2) 
pod względem przestrzeni: ciągły, 
nieprzerwany, sitom ac pal ud es; 
agmen; terra cont- albo samo con¬ 
tinens, ląd stały; pod względem 
czasu: ciągły, labor, impetus, bel- 
la, ex continenti, natychmiast; 
3) wstrzemięźliwy, umiarkowany, 
powściągliwy, in aliqua re, albo 
samo cont.; rzeczne, non intern- 
perałor eoncupiscere, quod Tjdeas, 
coutinentis duci debet; continens 
causae, grunt sprawy. 

ContiInenter, przysl. ciągle, nieu¬ 
stannie, bez przerwy, 2) powścią¬ 
gliwie. 

Contincntia, ae, i. powściągli¬ 
wość, wstrzemięźliwość, umiarko¬ 
wanie, panowanie nad sobą, ogra¬ 
niczenie. 

Continjo, tinui, ..outom, wiązać, 
łączyć, pons fluminis oppidum 
continet; ut singulae trabes singu- 
lis saxis interjectis contineantur, 
— przenoś, artes cognatione qua- 
dam inter sc continentur; qni ejus 
hospitio contmcretnr (związkiem 
gościnności był z nim połączony); 
nt non beneficiis mutuis, sed com- 
muni odio contineri ńderentur 
(zdawali się być połączeni). 2) u- 
trzymac w całości; bier. utrzymać 
się, me uledz zniszczeniu, quum 
agger altiore aqua contineri non 
posset; membranie oculorum ut 
continerentur, — przenoś, utrzy¬ 
mać, zachować w całości, rempu- 
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bilom, jur», disclplinam; in effi- 
cio aliquem (utrzymać w posłu¬ 
szeństwie, w uległości); takie: a- 
liąuem in fide; se in aliqua re, 
utrzymać sio przy czem, trzymać 
się czego, ciągle się czem zajmo¬ 
wać, in erereitatione, inperenni- 
bus suis studiis; 3) wstrzyma.., 
zatrzymać, exercitus, ceteros ia 
armia, merces; b) zatrzymać, wstrzy¬ 
mać, spiritum, animam, gradum, 
incendium; omnes flumina conti- 
nebant; e) trzymać, copias in ca- 
stris; ezercitum castris; milites 
sub pellibus (trzymao w obozie); 
8UO se loco; ut intra Tanrum se 
contiaeret (został); szczegół, trzy¬ 
mać w zaniknięciu, beluas septis, 
aliąuem angustissime; scse oppi- 
do; se intra silvaa; se in occulto; 
także; luctus non muris eontine - 
tur (wychodzi za obręb tnurów); 
stąd contineń aliqua re, być na¬ 
około otoczonym; dj powściągać, 
hamować, vocem, risum,cupidita- 
tcs, alacritatem, animi aequitatc 
plebem; se m aliqua libidine; 
stąd c. aliqua re, wstrzymywać 
od czego; snos a proelio; se ab 
aliqua re; ab esemplis; vix me 
contineo, quin- (zaledwie się 
wstrzymać mogę, żebym-); conti- 
neri non posse, qnin-; vix conti- 
neri, qnominn8-; naród w posłu¬ 
szeństwie utrzymać, poskromić, 
uśmierzyć, Macedones, ouuiem »- 
gionem; 4) zatrzymać w sobie 'o 
żołądku): c. quod recepit;—prze¬ 
noś. przy sobie zatrzymać, zamil¬ 
czeć; librum (nie wydać); dicta; 
5) w sobie zamykać, obejmować, 
in se Tim caloris; primns liber 
continet res gestas rcgum; reli- 
qunm spatium mons continet (zaj¬ 
muje); sagittarii media contineban- 
tuTacie (znajdowali się, byli); — 
przenoś, aj zamykać, mendum; tj 

stanowić istotę rzeczy, quod rem 
causamque contineret, stąd hiera. 
contineh aliąua re, na czćm po¬ 
legać, opierać się. 

Contlngo, tinxi, tinctum, 3. skro¬ 
pić, zrosić, zlać. 

Contingo, tljji, tactom, 3. doty¬ 
kać, contingnnt inter se trabes 
(stykają się); ut contingant inter 
se milites; stąd często: graniczyć, 
sąsiadować, rozciągać się do ja¬ 

kiego miejsca, aliąnem locum; — 
przenoś, zbliżać się, być w stycz¬ 
ności, w stosunkach, aliquom pro- 
pinquitate; aliquem propiore gra¬ 
du amicitiae; deos propius; Es- 
manos consnltatio nihil contingit 
2) przez zbieg okoliczności spot¬ 
kać, stać się uczestnikiem, po¬ 
szczęścić się, hic honos huic uni 
contigit, quod nescio, an nulli, 
ut-; contigit aiicui, nt-, zdarzyło 
Się, iż-: i t.p; także: mihi fratri- 
que meo destinari praetoribus 
contigit; 3) dotknąć się, aliąuid 
mento, mana (uchwycić); osculo 
(ucałować); manum; deztras con- 
sulum; stąd coutingere ore, albo 
samo cont. kosztować, pożywać; 
aliąuid ferro, trafić; — przenoś, 
udzielić; stąd contingi, stać sięu- 
czestnikiem, zarazić się, być wcią¬ 
gniętym do spólnictwa, contacti eo 
scelere, riolatione templi, nox*, 
pristin* i t. p.; I) dojsc dokąd, 
dostać się, metam, Italiam, ar- 
cem, aures; — przenoś, znaleźć, 
naturam sui similem. 

ContinuŁtlo, ónis, i. ciągłe trwa¬ 
nie, lmbrium; powiązanie, następ¬ 
stwo, causarum; verborum lokres). 

Continuo, przysł. natychmiast, za¬ 
raz, bezzwłocznie. 

Continuo, 1. wiązać, łączyć, przy¬ 
dawać, przyczyniać, aliquid ali- 
cni rei; doinos, fundos, agros; 
Torba (łączyć w okresy); w znacz. 
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Wer. stykać się, łączyć się, trwać 
ciągle; b) robić co bez przerwy, 
iter <łie ac nocte; opus, s»xa tra- 
besque (ciągle rzucać); cont ma¬ 
gistratom, urząd jaki w roku na¬ 
stępnym dalej piastować, albo ru¬ 
ny urząd po skończonym roku o- 
trzymać; cont. alicui magistratom; 
urząd na rok następny komu prze¬ 
dłużyć. 

Continuus, a, um, ciągły, nie¬ 
przerwany, nieustanny; ustawicz¬ 
ny, połączony, montes, tecta, 
translationes; poet. Łeucas conti¬ 
nua (ze stałym lądem połączona); 
w odniesieniu do czasu: per duos 
c. menses (przez dwa miesiące 
bez przerwy); dies continui quin- 
que (pięć dni wciąż) i t. p. iter, 
labor, calamitates; incommoda, fe- 
licitas. 

Contio i pochodzące wyrazy, patrz 
conćio. 

Contorquao, torsi, tortum, 2. krę¬ 
cić co w koło, obracać, w znacz, 
właśc. i przenoś. contorquere am- 
nem in alium cursum, zwrócic ko¬ 
ryto rzeki w inną stronę; ad re- 
missionem animi (kierować); h) ci¬ 
skać, miotać, machać, brachium; 
pilum Tiribus eon tortum; basta 
Tiribus contorta; telum inter nu- 
biia contorsrt; spicuia; — przenoś, 
o mowie pod względem mocy i 
uniesienia: fulmina (rerborum) 
Demosthenis numeris contorta. 

Contorte, pnysl. zawikłanym spo¬ 
sobem, ciemno; silnie. 

Contortio, ónis, i. kręcenie, obra¬ 
canie, miotanie, machanie, dex- 
trae; zawikłanie, orationis. 

Oontortulus, a, um, nieco zawi- 
kłany 

Contortus, a, um, eskrikłany, cie¬ 
mny, res, 2) silny, jędrny, oratio. 

Contra, 1) ‘pnytl. przeciwnie, 
z przeciwnej strony, contra elata 

maii Gnosia tellus; - przenoś. 
a) przeciwnie, zaś, inaczej eon. 
atqne (ac), quam-; e contra: t) c. 
licere, podawać w kupme wyssz* 
cenę, podkupywać; cousistcre, općr 
stawiać; dicere, sprzeciwiać ślę; 
także; oskaTŻać; c. renire obrian, 
natrzeć na kogo; II)pnyim. prze¬ 
ciw, przeciwko, naprzeciw z utz. 

4 contra pedites consistere; Bri- 
tannia contra eas regiones poeita; 
c. aliquem arma ferro; pugnaro, 
contendere i t. p. c. barbaroe pro- 
ficisci; contra ałnpuemsuadere, con- 
jumre; majestat]ac.eerei; ^prze¬ 
ciw, w sprzeczności z czcm, wbrew, 
c. consuetudinem; contra rat łonem 
telli; c. auspicia; c. religionem 
sacramenti: c. opinionem, c. ox- 
spectationem; c. spem; c. natu- 
ram; c. legem; c. oSlcium i t p. 
contra ea, przeciwnie; czasom śię 
kładzie po wyrazie rządzonym; 
quos contra, Cic. Or. 10. Italiam 
contra. Virg. Aen. 1. 13. 

Contraotlo, óuis, i. ściąganie, skra¬ 
canie, orationis; bijanie dwóch 
zgłosek w jedną; marszczenie, 
frontis; — przenoś, zwątpienie o 
sobie, smutek, animi; stąd con- 
tractiuncula, mały przystęp smut¬ 
ku, ucisk serca, nieśmiałość 

Contraotus a, um, ograniczony, 
ciasny, mały, wązki, introitus con- 
tractior; noctes contractiores, krót¬ 
sze; oratio, krótka; - przenoś, o- 
graniczony, paupertas; odosobnio¬ 
ny, samotny^ contractus leget. 

ContradJoo, dixi, dictom, 3. za¬ 
przeczać, mówić przeciw komu, 
alicui; contrcdictom est a Marcel¬ 
lu, sprzeciwił się. 

Contraho, traxi, tractum, 3. ścią¬ 
gać, zbierać, sprowadzać w jo- 
dno miejsce, zgromadzać, łączyć, 
aliquos ad colioquium; szczegół, 
w znaczeniu wojennem: cobortes 
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ex regionibus; praefectos inprae- 
torium; undiqnc copias; erercitum, 
albo impedimonta in unum locum; 
aazilia Babylonom; copias eo; e- 
sercitum, copias, manum, multos 
cąuites, dispersos, i t. p. naves, 
m&gnam classem. — Przenoś. zro¬ 
bić, ściągnąć na siebie, negotmm 
(przykrość, kłopot); bcllum cum 
aliquo (dać powód, spowodować, 
sprowadzić); certamen inter aliquos 
contrahitur (wszczyna się); aliquid 
damni, molestias, aes alienum (za¬ 
ciągać); poenam sibi; iniidiam 
cladem i t. p, inopia contraxerat 
pestem; rirtus plusmndiae quam 
gloriae contraxit. Stąd: b) ście¬ 
śnić, skurczyć, skulić, skrócić, 
zmniejszyć, zmarszczyć, pulmones, 
membra, collum, frontem, rela 
(zwinąć): orationem; contractus, 
skurczony; — przenoś, hamować, 
ścieśniać, ograniczać, powściągać, 
appetitus,cupidinem;ariimum (tra¬ 
cić odwagę); 2) umawiać się, ro¬ 
bić z kim układ, rem cum aliquo; 
res coutractae; b) nihil cum po- 
pulo contrahere (nie mićć nic do 
czynienia). 

Oontrarie, prtysl. przeciwnie. 
Contrarius, a, um, naprzeciw znaj¬ 
dujący się, ripa; collis adiersus 
huic et contrarius; tigna lis con- 
traria; — przenoś, aj przeciwny 
niezgodny, sprzeczny, contraria ńr- 
tntum; nihil est tam contrarium 
rationi; contraria inter se; c. ac, 
atque; si rex contraria rult; in 
eon .ranom a u tar.; często: ex 
lub e contrario, przeciwnie, prze¬ 
ciwnym sposobem; b) nieprzyja¬ 
zny, niechętny, szkodliwy, otium 
maximc c. esse; contrarius alicui; 
in contrarium rerti (wyjść na złe); 
cj wzajemny, contrario ictu uter- 
qne transfiius. 

Oontreotitlo, bulą, i. dotykanie. 

Contreoto, 1. dotykać się, brać 
w rękę, librum manibus; —prze¬ 
noś. pilnie się czćm zajmować, 
chodzić koło czego, c. mente; stu¬ 
dia philosophiae. 

OontTemlaoo, tremuf, 3. drżćć; 2) 
— przenoś, lękać się, periculum. 

Contremo, tremui, 3. drżeć; 2) — 
przenoś chwiać się, lękać się, 
rirtus fidesque; także z 4 przyp. 
periculum. 

Contribuo, tribui, trlbhtum; 3. 
przyłączyć, dodać, wcielić, gen- 
tem satrapiae Susianorum; se 
Aetolis; oppidum sibi cos cofltri- 
bnisse; cnm Oscensibus erauteon- 
tributi; in unam urbem contribu- 
ti; quae ad condcndam Megalo- 
polin contributas essent; 2) zno¬ 
sie, składać. 

Contristo, 1 zasmucać, martwić; 
— przenoś zaciemniać, zasępiać, 
coelum plurio frigore. 

Contritus, a, um, starty, znisz¬ 
czony, zużyty, powszechnie znauy. 

OontrowSrala, ae, i. kłótnia, spór, 
sprzeczka, sine cont. niezaprze- 
czenie. 

Controwerslóeus, a, um, sporny. 
OontroTersor, 1. sprzeczać się, 
spierać się, de rebus. 

Controwersua, a, nm, sporny, 
będący przedmiotem sporu. 

Contrucido, 1. zabijać, mordować, 
wyciąć w pień, właśc. i przenoś, 
reupublicam. 

Oontrfldo, trusi, trusum, 3. wtrą¬ 
cić, wtłoczyć, aiiquos in balneas. 

ConturbernfclU, e, obozujący pod 
jednym namiotem; towarzyszący 
naczelnemu wodzowi i z nim 
mieszkający, in consulatu; w ogó¬ 
le: towarzysz, kolega. 

Conturbenium, il, n. wspólny na¬ 
miot; stąd: a} towarzystwo w ojca- 
ne, spółmleszkanie, szczególniej 
przy wodzu dla obznajmieni* się 
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ze służbą wojskową; b) obcowa- 
uie, pożycie, związek małżeński 
mianowicie niewolników, wspólna 
siedziba zwierząt. 

Contueor, tuitu6, 2. ze wszystkich 
stron uważnie przypatrywać się, 
oculis duobus non uno. 

Contuitue, as, m. spoglądanie, 
widok. 

Contumada, ae, i. zuchwalstwo, 
krnąbrność, npór, obstawanie przy 
s wojem. 

Contumax, ftcia, uporny, wytrwa¬ 
ły, krnąbrny', contumaciter, przytl. 
zuchwale, upornie, krnąbrnie. 

ContumSlta, ae, obelga, zniewa¬ 
ga, zelżywość, hańba, zle obej¬ 
ście się przez czyny i słowa, c. 
facere, diecie, pati; c. rerborum; 
— przenoś, uszkodzenie, c. fluc- 
tuum naves perferunt. 

ContomglióBe, przyst. zelży wie, ha¬ 
niebnie, sromotnie. 

Contumelióaus, a, nm, zelży wy, 
znieważający, pełen obelg. 

Contumulo, 1. układać w kształt 
pagórka; pogrzebać. 

Contcmdo, tadi, tilaum, 3. tłuc, 
roztłuc, pobić, rozbić, — przenoś, 
naruszyć, obezwładnić, cheragra 
c. artićulos; osłabić, zniszczyć, 
uskromić, animum, audaciam, pu- 
pulos feroces. 

Contarb&tlo, Gnls, i. zamieszanie, 
nieład; — przenoś, przerażenie, 
trwoga, niespokojuość, conturba- 
tio est metus ezeutiens cogitatio- 
nem. 

Contnrbitus, a, nm, pomieszany, 
zatrwożony, zaniepokojony, oculus 
conturbatus, naruszone. 

Conturbo, 1. zamieszać, zawich- 
rzyć, w nieład wprawić, ordines 
Bomanorum; rempublicam; - prze¬ 
noś. a) trwożyć, niepokoić, ani- 
inos; b) c. radonem albo samo c. 

być w kłopotach pieniężnych, ban¬ 
krutować. 

Oontus, i, m. drąg, dzida, pika. 
Cdnua, i, m. ostrokiąg, wierzcho¬ 
łek szyszaka, gdzie się esadza 
kita. 

Convaleeoo, yalui, 3. wracać do 
zdrowia, nabierać sił, ez morbo; 
— przenoś, wzrastać, wzmagać 
się, brać górę, ignis, flamma; na¬ 
bierać mocy, brać górę, rozsze¬ 
rzać się, ciyitas, opinio, fama. 

Comrallis, is, ż. dolina. 
Convecto, 1. zwozić, sprowadzać. 
Conveotor, Oris, m. towarzysz po¬ 
dróży, żeglugi. 

Conwełio, vexi, Ycctum, 3. zwo¬ 
zić, sprowadzać, frumentum; sos 
ad aerarium. 

Oonv*iUo, Telli, vulsum, 3. wy¬ 
rywać, odrywać, burzyć, psuć, 
vectibus infinia saxa turris; repa- 
gula* innnłtiones; aliquid ez mus 
sedibus; e sacrario; sigua, cho¬ 
rągwie wyrywać z obozowiska; a 
stąd: wyruszyć z obozu; — prze¬ 
noś. podkopywać, wstrząsać, za¬ 
chwiać, zuiszczyć, zburzyć, opi- 
nionem, gratiam, rempublicam, 
auiilia reipn biicae; 2) roztrzaskać, 
rozedrzćc, convulsae nate. undis 
Euroque; przenoś, eony. rerbis 
pectus. 

Corrrenao, arum, m. zebrani z róż¬ 
nych stron, przybylcy. 

Conwenlens, tis, zgodny, jedno¬ 
myślny, unici; stosowny, dobrze 
leżący, dobrze przystający, toga; 
— przenoś, stosowny, przydatny, 
zgodny, cum aliqua re, albo ali- 
cui rei; ad aliquid; intor se. 

ConTenleuter, przysl. stosownie, 
zgodnie, cnm aliqua re, albo ali- 
cui rei; ad aliquid. 

Conwonientia, ae, i. zgodność. 
Convenio, vent, yentum, 4. I) 
nieprzech. o ludziach: schodzić 
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się, *Werać się, zgromadzać się, 
ez prorincia; ad jndicium; in con- 
cilium; in colloquinm; in unum 
locum; in unnm; ad aliquem; ad 
aliquem defendeudum; c. gratula- 
tum; locns, quo coureniretur; 
quum ad regia principia conveni- 
retur, civitates quae conrenircnt 
in id forum (do miasta na pro- 
wincyi, gdzie się sądy odbywały); 
— przeuoś. zgadzać się w czćw, 
być jednego zdania, conrenire in- 
ter se, zgodzić się, nłożyć się 
między sobą; conreuit intcr om- 
nes, wszyscy się zgadzają; con- 
renit, jest zgoda; conrenire ali- 
cui cum aliquo; pogodzić się, poło¬ 
żyć koniec sporom, c. de re; czę¬ 
sto z przyp. 4 i tr. bez., takżo 
z nt i tr." łącz. albo samym tryb. 
łącz.; ze zdaniem względnćm; tak¬ 
że: conv. pax, zgodzono się na 
pokój; conreniunt couditiones,jest 
zgoda na warunki; 2) o rzeczach: 
schodzie się, classis conreuit; — 
przenoś, zbiegać się, muitae cau- 
sao conveniunt unum in locum; 
zgadzać się, haec tua deliberatio 
non conrcnit cum oratione Liga- 
rli; ut Latiua eruditio ueqnaquam 
cum Graeca conreniret; bj przy¬ 
padać, dobrze leżóć, ad pedem 
apte; — przenoś, padać, stoso¬ 
wać się, odnosić się, in qnem ea 
suspicio conrcnit; hoc maxime in 
Alcibiadem conveniro ridebatur, 
qnod ipsorum moribus conremat 
(coby się zgadzało, było odpowie- 
dnićm); non hoc convenire Auti- 
gonl prudentiae, ut-; stąd conve- 
nit, przystoi, z tr. bez. albo z ut. 
i tr. łącz. II) przech. udać się do 
kogo, przystąpić, odwiedzać ko¬ 
go, adrersarios ejus conreuit; 
Epaminondam c. b) matrimonhun 
c. lub in manum alicujus, pójść 
za mąż. 

Conwentloium, ii, n. wynagrodze¬ 
nie za zjawienie się na zgroma¬ 
dzeniach ludu. 

Conventioulum, i, n. Schadzka, 
miejsco do schadzki. 

Conwentum, ugoda, umowa, układ. 
Oonwentus, us, m. zebranie, zgro¬ 
madzenie w ogóle; w szczegół, ą) 
zgromadzenie obywateli w mia¬ 
steczkach prowincyonalnych, osa¬ 
dach; b) zebranie sądowe po pro- 
wincyach; sądy prowincyonalne; 
stąd powiat, okręg sądowy; mia¬ 
sto okręgowe; 2) = conrentum. 

Conwerb&ro, 1. bić, os; karcić, 
karać, ritia. 

Converro, rerri, rersum, 3. zmia¬ 
tać, sabulum; — przenoś, zagar¬ 
nąć, hereditates ommum. 

Conrers&tio, dala, ż. obcowanie, 
przestawanie z kim, alicujus. 

Conwerelo, dnia, i. obracanie, o- 
brót, coeli; stąd: peryodyczny po¬ 
wrót, mensium annorumque; — 
przenoś, a) powtarzanie jakiego 
słowa ua końcu zdań; b) poryo- 
dyczne zaokrąglenie, orationis, 
rerborum c. albo samo conrersio; 
2) odmiana, c. et perturbatio re¬ 
rum. 

Oonrerso, 1. obracać, — przenoś, 
animus se ipsum conrersans; zwy¬ 
kle conyersor, 1. bawić gdzie, in 
regia; żyć z kim, alicui aibo cum 
aliquo. 

Converto, rerti, yersum,3. obracać, 
se c. albo couverti, obracac się, signa 
convertere, zwracac się do ucieczki; 
w temże zn.: conversae sun t cobortes; 
signa conversa inferre, odwróciw¬ 
szy kierunek natrzeć: terga c. ucie¬ 
kać; vias c. powrócić; 2) w ogóle 
zwrócić dokąd, posuwać, kierować, 
zanieść; so c. albo conrerti, zwró¬ 
cić się, udać się dokąd, wpaść i t.p. 
często właśc. i przenoś, mianow. 
se in albo ad &liquem e. w na- 
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dziei 1 zaufaniu do logo się zwró¬ 
cić, nadzieję w kim położyć; ocu- 
les albo aUąuem, ad albo in se, 
oczy albo uwagę czyją na siebie 
zwrócić, ściągnąć; łakże samo c. 
nie dodając ad se, in se: homi- 
num oculos, albo omncs, albo ple- 
bem; orarulgi; animos; aliquem 
ad se c. zjednać sobie czyją życz¬ 
liwość; 3) przemienić, zmienić, 
nadać inny kierunek, ituiere con- 
rerso; rempublicam c. do nieładu 
przywieść; eonsersa subito fortu¬ 
na est, zmieniło się szczęście; 
conrersae sunt omnium mentes; 
in aliam naturam conrertuntur; — 
przenoś, przekładać, tłómaczyć, o- 
rationes e Graeco; aliąua de Grae- 
cis; libmm in Łatinum; II) nie- 
przecb. zwrócić się, powrócić; — 
przenoś, obrócić się w co, zwrócić 
się do czego, wyjść na co, prze¬ 
mienić się, hoc ritium huic uni 
in bonnm conrertebat: in super- 
biam dominationemąue; eon. ad 
curam se tnendi. 

Conyeetio, 4. odziewać, corpora;— 
przenoś, okrywać, otaczać, sol con- 
restit omnia luce; domus conresti- 
ta lucis. 

ConTezus, a, run, stromy, spadzi- 
styi rertez c. ad aeąuora; Her, 2) 
sklepiony, obłączysty, coelnm; pon- 
dus (mundi); poet.: foramina ierrae; 
orbis lunao; ruczotc. conTOzum, i, 
*. sklepienie, conreza coeli tneri, 
sapera conreza; in conrezo nemo- 
rum, w głębi. 

Conrioiitor, Orla, m. rzucający o- 
belgi, potwwrca. 

Conrioior, 1. łajać, lżyć, robić wy¬ 
rzuty. 

Oomrlelum, ii, n. krzyk wspólny, 
stąd kłótnia, głośne upominanie, 
wyrzut, łajanie, lżenie, obelga, c. 
dicere, facere alicui, conriciis pro- 
scindore łajać, lżyć; conr. aurium. 

nagana; c. tacitnm cogitationis, 
w myśli. 

Clonviotlo, Snia, i. wspólne prze¬ 
bywanie, pożycie; conricliones do- 
mesticae, domownicy, słudzy. 

Cenwlotor, Oris,m. s«;' ^mieszkaniec, 
spółstolownik. 

Comriotus, us, m. wspólne życie, 
pożycie; 2) biesiada, uczta. 

Conrlnoo, rir.i, victum, 3. przeko¬ 
nywać kogo o czóm, aliqnem; ali- 
qnem conjnrationis; aliquem mul- 
tis araritiae criminibns; aiiquem 
in pań peccato, złapać, zastać na 
uczynku; także z tr. bez. b) udowo¬ 
dnić, wykazać, errores Epicuri; a- 
witiamjpoetarum etpictorum por- 
tenta (wykazać ich nieprawdzi¬ 
wość); conTicta praedia (zaprzeczo¬ 
ne komn); rafio et rentas convincit 
z 4 przyp. i tr. bez. 

Convlso, 3. oglądać, zwiedzać. 
Conwlwa, ae, m. spóibiesiadnik, 

gość. 
ConvlviUa, albo co&wtTi&lis, e, bie- 
siadniczy, do uczty należący, rasa; 
oblec tamen ta. 

Convlvitor, orla, m. sprawujący 
ucztę. 

ConwiTium, ii, n. biesiada, uczta, 
bankiet; 2) goście zaproszeni na 
ucztę. 

ConrńTo, vixi, rictum, 3. żyć z kim, 
mićć z kim zażyłość; 2) biesiado¬ 
wać z kim. 

Convtror, 1. być na wspólnym obłę¬ 
dzie lub uczcie; 2) sprawiać, wy¬ 
dawać ucztę. 

Convoo4tio, onis, i. zwołanie. 
Convóoo, 1. zwoływać, powoływać 
wzywać, aliquos, aiiquos ad se; *4 
concilium; equites undique; aii- 
quos in colloquium; homines in so- 
cietatem ritae. 

Conwólo, 1. zlatywać się, prędko 
się zbierać, ad sellaa consulw (po¬ 
śpieszać). 
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Conrołwo, wolri, wlfltna, 8. 
zwijać, skręcać, na str. biernćj con- 
Tclrl, zwijać się; 2) toczyć naokoło, 
Be conTOlvom> sol; stad testndo 
conyoluta omnibus rebus (otoczony). 

Convćmo, 3. opluć. 
Conwdnsro, 1. ranić, hostem jaću- 
lis; — przenoś, obrażać, mores et 
ritam. 

CoopSrio, operni, opertnm, 4. po¬ 
kryć, aliquem lapidibns, ukamie¬ 
nować. — przenoś, coopertus scele- 
ribus, zbrodniarz, coopertus Tersi- 
bus iamosis, obsypany paszkwi¬ 
lami. 

Cooptitto, finta, i. wybór. 
Ooopto, 1. wybierać, przybrać, in 
patres; tribunos plebis; magistrum 
eąuitum. 

Coorior, ortus, 4. powstać, wszczy¬ 
nać się, wybuchnąć, tempestas, 
belium, seditio, pugw, vcntus; 
dać się widzićć, wystąpić, in roga- 
tioties, ad belium. 

Coos, albo Coua, i, tudzież Cos, Co, 
i. jedna z wysp Sporadyjskich na 
morzu Egejskićm; stąd Cous, a, 
um, odnoszący się do wyspy Koos, 
restis; także: Coc. orum, m, rze- 
aow. delikatna jedwabna odzież 
(tunica); gdyż mieszkańcy tej wy¬ 
spy słynni byli z wyrabiania lek¬ 
kich cienkich tkanin; rzeciow. Coi, 
orum, m. mieszkańcy wyspy Koos. 

Copa, ae. i. szynkarka, utrzymują¬ 
ca gospodę. _ _ 

C&pm , srom, i. miasto Beocyi; 
stąd Copals, idia, Kopajski, pa- 
lus, bagno w Beocyi. 

Oopla, ae, i. majątek, bogactwo, 
dobry byt, obfitość, mnóstwo, do- 
stątki, zasoby, c. frumenti, c. o- 
mnium rerum, c. omnibus circum- 
fluere; o wojsku: zwykle w licz. 
mn. c. peditum, eąuitum, pede- 
etres, eąuestres, armatorom i t. d. 
także samo copiae, wojsko; o mo¬ 

wie: obfitość, Terborum copia, 
albo samo copia; facultas dicendi 
et c. albo c. facultasąue dicendi, 
obfitość i łatwość; — przenoś, moc, 
możność, sposobność, copiamali- 
cuju8 rei dare, albo facere, podać 
sposobność; in copia pugnae fiat; 
copiam alicnjus habere, mićć ko¬ 
go w swej mocy; non est cunctandi 
copia, nie jest czas do namysłu; 
modo copia detur, byleby była spo¬ 
sobność; facere alicui consilii sui 
copiam, dać komu sposobność po¬ 
radzenia się; dare c. rei, pozwojic 
co zrobić; 2) Copia, ae, i. bogini 
obfitości. 

Copiolae, arum, i. garstka wojska. 
Copióse, przysł. obficie, dostatnio, 
natura c. pastum comparańt; 2) ob¬ 
szernie, wymownie, eopiosius dis- 
putare. 

Coptósus, a, um, dostatni, obfity, 
bogaty, zapaśny, argento, agris. 
acdificiis; 2) ludny, oppidum, 3} 
obfity w słowa, wymowny, o. md 
dicendum; copiosior legendo foc- 
tus. 

Copia, idls, i. miecz perski zakrzy¬ 
wiony. 

Copula, ae, r. związanie; rzemień do 
wiązania, sznur, hna; — pnenoś. 
związek, węzeł miłości, przyjaźń, 
copula talium yirorum; quos te- 
not irrupta copula. 

Copul&tio, onis, i. powiązanie, po¬ 
łączenie, rerum, Terborum. 

CopuiótuB, a, um, połączony, spo¬ 
jony, nihil est copulałius quaa 
morum similitudo bonorum (nic 
nie ma, coby mogło więcćj posłu¬ 
żyć do połączenia, jak-). 

Copulo 1. związać, złączyć, — 
przenoś, kojarzyć, jednoczyć, po¬ 
godzie, societatem cum aliquo se 
cum inimico; Sophone copulattu 
Armeniae; utwierdzić; c. concor- 
diam. 
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Oogaot coxi, eoctum, 3. gotować, 
warzyć, cibaria coc ta decem dio¬ 
ram; “uszyć, opalać, coąnit gle¬ 
ba* aestss matutinis solibus; te- 
lum solidom robore cocto; do sta¬ 
nu dojrzałości doprowadzać, po¬ 
lna cocta et matura; .-.kwasić, 
Zgnoić, tos Austri coąsiteborum 
opsonia; calore omnia cocta et con- 
fecta (od ciepła organicznego); -- 
przenoś, trapić, dręczyć, cur&o 
coąuebant; zamyślać co, rozwa¬ 
żać, bellum; consilia aecreto. 

Ooauus, i, m. kucharz. 
Cor, cordis, n. serce; — przenoś. 
a) o osobach, corda aspera, mę¬ 
żowie nieugięci; c. fortissimo, mę¬ 
żowie waleczni; b) uczucie, umysł, 
usposobienie umysłowe, forti cór¬ 
ek ferre mała; sedato corde; w po¬ 
łącz.: corda anlmique; cordi est 
mihi, przypada mi do serca, po¬ 
doba mi sie; c) rozum, rozsądek, 
instructa sunt mihi iu corde con¬ 
silia; hebeti cognoscere corde; 
ąuantum corde perspicio meo; cor 
habere, lub non habere; d) żo¬ 
łądek, morbida tIs in cor moc- 
stum confluxerat aegris. 

Dora, ac, i. miasto w Lacyum. 
CorłUum, i curalium, ii, n. koral. 
GoraUl, firum, m. lud w Mezyi 
niższój. 

Cdram, w obliczu, w obecności, 
przed, aj pnysł. coram renire; c. 
data copla fandi; h) jmyim. z prz. 
szóst.; c. frequentlssimo legatio- 
sum sonrentu: coram populo; 
Diomcdontc c. 2) osobiście, ust¬ 
nie, sam, c. loqui, adesse, perspi- 
cere, cemere, agere, disceptare; 
se ipso c. ofert: cum coram su- 
m 

OMWs.łs, kosz, także: kosz oblę- 
iniczy. 

Corbtta, ae, i. okręt ładowny, 
przewozowy. 

Oorbdlo, 6nla, m. Bzymskie prze¬ 
zwisko. 

Ooroulum, i, x. serduszko; prze¬ 
zwisko Scypiona Nazyki. 

Coropra, ae, i. wyspa na morzu 
Jońskićm, dziś Korfu; stąd Cor- 
cyraeus, a, um, Korcyrejski, 1 
Corcyraei, orum, «. Korcyrejczy- 
cy; 2) C. nigra, wyspa ne morzu 
Illiryjskićm. 

Cord&tus, a, um, baczny, roztro¬ 
pny. 

Cordax, aois, m. taniec choru da- 
wnćj komedyi u Greków, odznacza¬ 
jący się nieprzyzwoitością; 2) mia¬ 
ra wiersza, trochej, — —. 

Corduba, ae, i. miasto w Hiszpa¬ 
nii hetyckićj: stąd Cordubcnsis, 
c. Kordubeński, i Cordubenses, 
ium, m. Kordubeńczycy. 

Corduenl; brum, «. mieszkańcy 
Kordueny, wschodniej krainy w Ar¬ 
menii nad rzeką Tygris. 

Coriinium, ii, n, główne miasto 
Pelignów; stąd Corfiniensis, c, Kor- 
finieński. 

Corlnthua, i, i. sławne handlowe 
miasto w Peloponezie; stąd: aj 
Corinthius, um, Koryntski, nale¬ 
żący do Koryntu, aei c., miesza- 
nii a kruszców, złote, srebra, mie¬ 
dzi ; stąd -rasa C. albo samo Co- 
rinthia; rteaote. CoTinthii, orum, 
mieszkańcy Koryntu; b) Corinthia- 
cus, a, um, Koryntski, sinus. 

Certoli, orum, m. miasto Wolaków 
w Lacyum: stąd Coriolanw. a, 
um, Koryolańskl, także jako prze¬ 
zwisko Kajnsza Marcyusza, i Co- 
rtolaui, orum, Koryolańczycy. 

Coriiun, ii, «. skóra, kora, łupina. 
Cornłlius, ii, m. nazwisko szero¬ 
ko rozgałęzionego Rzymskiego ro¬ 
du; prsjrtw. Cornellus, a, ua, do 
Korneliusza należący, stąd Forum 
Cornelium albo Coriielii, od Kor¬ 
neliusza Sulli założone miasto Lin- 
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ponów w Galii CyspadańskMj; stąd 
Cornelianus, s,w», Koracliański, 
patrz rastrom. 

Cornoólua, a, om, ropowy, podo¬ 
bny do rogu. 

1. Corneaa, a, om, (od cornn), 
rogowy, rostruin; — przenoś, twar¬ 
dy, nieczuły. 

2. Coraeu#, a, m (od comus) de¬ 
reniowy, Tjrgulta, arcus. 

Cormoen, ciaia, m. trębacz.; 2) Cor- 
nicen i Comicinus, nazwisko rodu 
Oppiuszów. 

Corniouia, ae, i. mała wrona. 
Cornioulum, i, n. rożek-, ozdoba 
szyszaka, którą dowódzca obdarzał 
żołnierzy. 

Cornioulum, i, u. miasto L&ty- 
nów; stąd Cornioulanua, a, urn, 
z Komikulum. 

Comiger, era, erum, rogaty. 
Oornlpas, pedla, rogonogi, equus; 
Faonus. 

Cornix, loia, i. wrona; pnysł. cor- 
nicum oculos configera, chytrego, 
przezornego oszukać; także: corni- 
ci oculum. 

Corau, us, a. i comus, us, m. róg 
u iwierząt; Comu Copiae, pomię¬ 
dzy gwiazdy przeniesiony róg ko¬ 
zy Amaltei, z którego miał wy¬ 
pływać nektar, stąd obraz żyzno¬ 
ści i obfitości; obraz burzliwości, 
przymiot bożków rzecznych; go¬ 
dło siły, przymiot Bachusa; godło 
mężnego oporu i w ogóle męztwa, 
tollere cornua in aliąucm (śmiało 
nacierać na kogo); comus suinere: 
obrertere alicui; cornua addere 
alicui, dodać odwagi, ośmielić, 
natchnąć meztwem; b) kopyto, 
dziób u ptaków; c) rzeczy z rogu 
zrobione, rulcanum in cornn ge- 
rere (ogień w latami nosić); na¬ 
rzędzie dęte muzyczne z rogu wy¬ 
robione, perstringis aures murmu- 
re comuum; róg dolny fletu fry- 

gijskiego, i sam flet; luk z rogu, 
curTaTit fleiile corau; naczynie 
do oliwy; lejek z rogu; przedmio¬ 
ty kształt rogu mające, mianow. 
cornua lunae, ragi księżyca; nora 
reparat c. Phoebe; fluminis, ramio¬ 
na, odnogi rzeki; terrae, przyląd¬ 
ki; skrzydła wojska, c. deztrom, 
sinistram; aequitatnm in comibus 
Locare; końce jakiego miejsca, assi- 
debat in comu tribunalis; ozdoba 
bełmn wznosząca się nakształt ro¬ 
gu, comna cristae; altcrum cornn 
galeae; koniec drąga żaglowego, 
stąd cornua obrertere, wylądować; 
szczyt góry, cornna Parnassi; ko¬ 
niec walca, na którym się zwija¬ 
ły księgi. 

Comum, i, «. dereń, owoc dere¬ 
niowy; 2)= comus, dereń drzewo. 

Comus, ns, m. patrz corau. 
Cornua, i, i. dereń drzewo; b) po¬ 

cisk z drzewa dereniowego. 
Corolli-rium, ii, w. wieniec zc sre¬ 

bra lub innego kruszeń, który da¬ 
wano aktoram odznaczającym się 
na teatrze; póżnićj w miejsce te¬ 
go podarunku dawano pieniądze 
odpowiedniej wartości; stąd wszel¬ 
ki dar albo naddatek do zasłużo¬ 
nej nagrody lub zapłaty. 

Coróna, ae, i. wieniec, korona, 
sub corona rendere, sprzedawać 
jeńców, jak niewolników, których Erzy sprzedaży wieńczono; alicui 

elpbica lauro cingere coronam 
(o sławie poetyckićj); alicui nec- 
tere coronam, upleść komu wie¬ 
niec chwały (uwielbiać, chwalić); 
wieniec jako nagroda, którą da¬ 
wano wojownikom, zobacz wyra¬ 
zy: triumphalis, cirica, muralis, 
naralis, classica,obsidionalis;woj¬ 
sko oblężnicze; oblężenie, opasa¬ 
nie, urbem, muros 1 t. p.; coro- 
nl cingere, eircumdare, eppugna- 
re; oorona rallnm defendere; w o- 
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góle: gromada ładzi, zgromadze¬ 
nia, koło towarzyskie, vulgi stan- 
te corona; gwiazdozbiór, wieniec 
Aryadny, stąd Gnossia Stella Co- 
ronae i Cressa Corona. 

Coronaeus, patrz Coronea. 
CoronŁriua, a, om, do wieńca na¬ 
leżący; aurom, złoto czyli pienią¬ 
dze, które mieszkańcy prowincyi 
składali na wieniec zloty dla wo¬ 
dza mającęgo odprawiać tryumf. 

CorSne, es, i. miasto w Mcssenii. 
Coronóa, ae, i. miasto w Bcocyi, 
stąd; a) Coronaeus, a nm, Koro- 
nejski i Coronaei, ortuo, m, Ko- 
ronejczycy; b) Coronensis, e, Ko- 
roteński. 

CorSneus, i, m. król Focydy, oj¬ 
ciec Korony zamienionej w wionę. 

Cordnte, Idis, i. córka Flegiasa 
Tessalczyka, matka Eskulapa, któ¬ 
ry stąd nazywa się Corouides, 
ac, m. 

Cord.no, 1. uwieńczać, coronari 
Olympia, otrzymać wieniec na 
igrzyskach olimpijskich; ozdabiać 
wieńcem i pełno nalewać, cratera, 
Tina, magnum cratera corona in- 
duit implevitquc mero; otaczać, 
obwodzić, opasać, omnemabitum 
custode. 

Corpóreua, a, um, do ciała nale¬ 
żący, mający ciało, mięsisty. 

Corpas, órłs, «. ciało żwierzęce 
w przeciwności dc animus; posta¬ 
wa, budowa ludzi, homo marami 
corporis; fuit corpore eziguo, ma- 
gno corpore; osoba; delecta virum 
corpora; fidissima corpora; Bato¬ 
rom; Tile atque infame c.; c. in- 
rictum, captirum, liberum i t. p. 
Stąd: a) część mięsista w ciele 
źwierzęcćm, ossa subjecta corpori; 
c. subducere, amittere, schudnąć; 
c. facere, utyć; b) o ciałach nie¬ 
żyjących, zwłokach: c. mortui; c. 
Ptoiomaei, Darii i t. p.; c) człon¬ 

ki rodne; — przenoś. 2) połącze¬ 
nie wieln ludzi, społeczność, cech, 
gromada, gmina, oddział wojska, 
non modo parias, sed corpns reipu- 
blicae; c. ciTitatis; Sabin! sui cor¬ 
poris regem creari rolebant; nnu# 
de corpore militum; 3) rzeczy nie¬ 
żywotnych zbiór, massa, corpore 
in uno; indiridua corpora (atomy) 
magnarum narium corpora; omnis 
juris JBomani corpas. 

Oorpusoulum, i, n. clałeczko. 
Corrido, rasi, rasum, 3. zagarnąć, 
zebrać, pecuńiam. 

Corrootio, Orda, i. poprawa, spro¬ 
stowanie. 

Correotor, Orla, m. poprawiacz, mo¬ 
rom dissolutorum, legum, cifita- 
tis i samo corr. 2) Correctores pro- 
vinciarum, byli urzędnicy rzymscy 
pod cesarzami posyłani do pro¬ 
wincyi dla dozorowania; stąd cor- 
rectura, ac, i. ich urząd. 

Oorrópo, repsi, reptum, 3 włazić, 
wciskać się, in oncrariam narem; 
— przenoś, in dumeta Stoicornm, 
wdać się w przedmioty Stoików, 
trudne do rozwiązania. 

Oompu.pnytt. skróconym sposo¬ 
bem, krótko. 

Correptlo, dnia, i. skrócenie. 
Corrigia, ae, i. rzemyk n obuwia. 
Corrigo, rcxi, rectum, 3. sprosto¬ 

wać rzecz skrzywioną, aegre cor- 
rectus cursus (classis); — przenoś, 
poprawić, naprawić, sprostować, 
do porządku przyprowadzić, mo¬ 
res civitatis, sententiam alicujus; 
aliquem ad frugem. 

Corripio, ripui, reptum, 3. porwać, 
pochwycić, złapać, zabrać, res 
suas, saxa Ulanibus, arcum manu, 
arna; zlupić, zrabować, zagrabić, 
effigiem, pecunias Tectigalia; cor- 
pus e somno e stratis (spiesznie 
się zarwać); ee c. (prędko się pod¬ 
nieść); poet. riam i gradum (przy- 
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śpieszyć); apatia 1 campum (śpiesz- 
nie przejść, przejechać); zumiej- 
6zyć, skrócić, impcnsas, verDa*, 
syllaba correpta; 2) strofować, 
karcić, łajać, ganić, ałiquem con- 
ricio; przyciągnąć, omnium par- 
tes c. atque amplecti; ogaruąc, 
f Lamina conipuit tabulas; corri- 
pere igni casas; o słabościach, 
cierpieniach: często na str. bier. 
corripi dolore, być dotkniętym bo¬ 
leścią, morbo, zachorować; mor- 
te snbita, umrzćc nagle; o namię¬ 
tnościach. opanować, zająć, u- 
nieść, correptus cupidine fratris; 
militia, imaginc euimiae formae. 

Oorrobóro, 1. wzmacniać, pokrze¬ 
piać, militem opere assiduo; ae- 
tas corroborata, wiok dojrzały, 
męzki; rirtns corroborata, mocno 
Utwierdzona, 

Oorrddo, rosi, rosum, 3. pogryźć, 
Oorrógo, 1. dostać czego za po¬ 

mocą prośby, wyżebrać. 
Corrtigo, 1. zmarszczyć, nares, za¬ 
krzywić nos, wstręt, obrzydzenie 
pokazać. 

Oorrumpo, r*pi, ruptnm, 3. własc. 
rozrywać, stąd zepsuć, niezdatnym 
do użycia zrobić, uszkodzić, fru- 
mentum, hordeum, alimenta, a- 
quam, coria; oculos lacrimis; pul- 
cbritudo formae sorte corrupta; cor- 
pus nulla tabe corruptum; stąd 
żyjące istoty wycienczyc, osłabić, 
wychudzić* na str. bier. podupaść, 
byc wycieńczonym, schudnąć, cor- 
rupti ooui macie; corruptos uuper 
Tiderat V>iesi także: zniszczyć co, 
zrujnować, res familiares. Stąd. 
aj sfałszować, przekręcie, zmniej¬ 
szyć, nadwerężyć, htaras publi- 
cas, ałicujus nomen; famam re¬ 
rum gestarum; zepsuć, zgorszyć, 
mores; przekupić, do złego nakło¬ 
nić, c. largitione, pecunia, donis, 
albo samo corrump.; pozbawićsię 

czego, zniweczyć, magnat oppor- 
tunitateS, gratiam; quodconque 
addebatur subsidio, id corruptum 
timore fugientium. 

Oorruo, rui, 3. upadać, runąć, 
aedes; corruit obrutus telir, — 
przenoś, upadać, ze szczętem zgi¬ 
nąć, przepaść, bankrutować, La- 
cedaemoniorum opes c.; ezplicata 
Carueadis seutentia, Antiochi ista 
corruant (zdanie, systemat upadnie); 
2) wpaść na kogo, uderzyć, ze¬ 
trzeć się, relut rostris inter se 
corruerent (accipitres). 

Corruptc, przytt. mylnie, błędnic, 
judicare. 

Corruptela, ae, ż. zepsucie, prze¬ 
kupstwo, zwodzenie. 

Carruptio, dnia, i. zepsucie, skar 
żonie, totius corporis, opmionum. 

Corruptor, oria, m. skaziciel, zwo- 
dzicicl, zgorszyciel, przekupujący. 

Corruptrii, loia, i. zwodziciclka, 
gorszy cielka. 

Corruptua, a, um, zepsuty, uszko¬ 
dzony, iter f&ctum corruptius im- 
bri; 2) skażony, quis corruptus, 
quis perditus inreniri potest, qui-. 

Corsi, orum, *». mieszkańcy wyspy 
zwanćj Corsica, ae, i. na morzu 
Śródziemnem; stąd Corsus, a, um, 
i Corsicus, a, um. Korsykański. 

Cortor, iola, m. czasem i. upoet., 
kora, skóra, łupina: 2) drzewo 
korkowe, lerior coitice, płochy; 
przysłowie: nare sine cortice, nic 
potrzebować pomocy. 

Cortina, ae, i. kocieł; 2) trójnóg 
kapłanki Apoilina. 

Cortona, ae, i. miasto w Etruryi; 
stąd Cortonensis, e, Kortoneński, 
i Cortonenses, ium, tn. Kortoncń- 
czycy. 

Corua, patrz Caurus. 
Coruaoo, 1. aj przech. szybko po¬ 
ruszać, miotać, machać, wywijać, 
linguas (o wężach); baatam, telum. 
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f«muB; hj nieprzech. szybko się 
ruszać za drganiem, trząść się, co- 
ruscant apes pennis; — przenoś, 
lśnić się, migotać, drżący blask 
rzucać, fulgore coruscant 

Corusous, a, um, chwiejący się, 
szybko ruszający się, drgający, 
sitaae; lśniący, błyszczący, migo¬ 
cący się, ferro, auroąue. 

Corrus, i, m. kruk, przysłowie; 
in cruce pascerc corros, być po¬ 
wieszonym ; 2) hak żelazny do za¬ 
trzymywania okrętów w czasie bi¬ 
twy, ad implicanda narigia va- 
lidis aseenbus corros illigarerant; 
3) Corvus, i, m. przezwisko rodu 
Taleria. 

Coryb.ii:, antis, m, kaptan Cybcli, 
zwykle w licz. um. stąd Coryban- 
tius, a, um, Korybantski. 

CorJ-eiua, a, um, 1) należący do 
groty Koryckićj przy Parnasie; 
stąd Corycides nymphae, córki 
Flistusa- 2) patrz Corycos. 

Coryeoa, albo -us, i, m. miasto 
portowe w Cylicyi, w blizkości 
którego skalami otoczona dolina 
z grotą; stąd Corycius, a, um, 
Korycki, specus, nemus; crocum 
(szafran z owej doliny); w ogóle; 
pochodzący z Cylicyi, senes; 2) 
przylądek w Jonii z portem tegoż 
nazw. 3) miasto w Pamfilii, 

CorylStum, i, n. miejsce zarosłe 
leszczyną. 

Corylus, i, i. leszczyna. 
CorymbIZer, a, um, bluszczem u- 
wicńczony. 

Corymbus, i, m. grono bluszczo¬ 
we lub podobnych bluszczowi 
krzaków. 

Corythua, i, 1) i. miasto w Etru- 
ryi, nazwane później Cortona. 2) 
m. założyciel tego miasta. 

Oorptus, i, th. kołczan, sajdak. 
Cos, oótis, i. wszelki kamień twar¬ 

dy, głaz, krzemień; w licz. mn. 

skały; 2) osełka do ostrzenia; — 
przenoś, c. fortitudinis tracundia, 
gniew zaostrza odwagę. 

Cos, Co, patrz Coos. 
Cos, skrócone, zamiast Consul. 
Cosa, albo Cosią, ae, i. i Cossae, 
arum, i. miasto i port w Etruryi; 
stąd Cosanus, a, um, Kozański, 
in Cosano, w KozansLićm, i Cosa- 
ni, orum, m Kozanowie 2)=rCom 
psa, miasto w Lukami. 

Coacoulus, ii, «. imię rzymskićj 
familii. 

Cosmoe, orum, urząd u Kreteń- 
czykćw, składający się z dziesię¬ 
ciu członków. 

Coss, skróć, zamiast Consules. 
Cossa, patrz Cosa. 
Cosaaei, orum, m. lud w Suzyauie. 
Cosegra i CossOra, aa, i. wyspa 

między Sycylią i Afryką. 
Oosta, ae, i. żebro; — przenoś, 
bok, ściana, aheni. 

Costum, i, w. i Costus, i, i. krzew 
indyjski, z którego korzeni wydo¬ 
bywano maść kosztowną. 

Coeura i Oosyra, patrz Cossyra. 
Cothon, 6nis, m. port przy Adru- 
mecic w Byzacenie. 

Cothurn&tus, a, um, ubrany w ko¬ 
turn; tragiczny, wzniosły 

Cothumus, i, m. obawie używa¬ 
ne od myśliwych i aktorów tra¬ 
gicznych; stąd: b) tragedya, styl 
górny, hunc socci cepere pędom 
granoesąue cothurni; carmina di- 
gna Sophocleo cothurno. 

Cotld-, patrz ąuotid-. 
Cotoneus, 1 -ius, patrz Cydonia. 
Cotta, ae, m. przezwisko rodn Au¬ 
relia. 

Cottius, ii, m. imię dwóch kró¬ 
lów panujących w Alpach Kotty- 
ckich, ojca i syna, za czasów Au¬ 
gusta; stąd Cottianus, a, um, Ko- 
cyański, Alpęs Cottiae, Cottianae, 
patrz Alpes. 
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CoturnU, ku, i przepiórki. 
Ootpa, yos, i Cotns, i m. imię 
Trackich królów. 

CotyŁto, ns, i. bogini rozwiązło¬ 
ści i bezwstydu, ,n* którćj cześć 
obchodzono nroczyłtość Cottytia, 
brum, w. 

Cous, patrz Coos. 
Oox», ae, f. biodro. 
Crabra ficua albo Crabra, ae, rzecz¬ 
ka biokąca początek pod Tusknlum, 
wpadająca do Tybru. 

Crabro, onis, w*. szerszeń; przysło¬ 
wie; crabrones irritare drażnić 
rozgniewanych; oleju do ognia 
przylewać. 

Oragtu, i, m. góra w Licyi 
Ozamb*, Sa, i. kapusta. 
Craati, 6rum, ».-miasto na wy¬ 
spie Cefalenii i jego mieszkańcy. 

Cranon (Orannon), 6nla, i. miasto 
w Tessalii; stąd Cr&nćnlus, a, 
nm, Kranoński. 

Crantor, órla, m. giermek Peleu- 
śa; 2) filozof dawnój szkoły aka- 
demickićj. 

Crapula, ae, f. zbytek w użyciu 
mocnego napoju, podchmieleniu; 
szum w głowie od upicia się. 

Ora»,pnysl. jutro, w ogól. upoet. 
w przyszłości. 

Oranie, prtysl. gęsto, grubo; — 
przenoś, niezgrabnie 

Oraaaesoo, 3. grnbićć, gęstnióć, tyć. 
Oraaaitfldo, ints, i. grubość, gę¬ 
stość, aiiris, parietnm; diglti pol- 
licis CTassitudine. 

Orassus, a, nm, gruby, gęsty, 
tlnsty, aer, nebnla, coelnra, tene- 
brae; filnm, toga; agor, terga; — 
przenoś, crassa Minerra agere, mó¬ 
wić nieudolnie. 

Crawrae, i, na pnezwisko familii 
Iicinia; stąd Crassianus, a, nm, 
Krassyański, do Krassusa należący. 

Orasttous, a, urn, jutrzejszy; 2) 
przyszły, in- crastinum. 

OrataeU, idU, z. matka Scylli 
Orator, tri?, **. i cratera, ae, i. 
naczynie do mieszania wina z wo¬ 
dą; także naczynie na oliwę; — 
przenoś, otwór wulkaniczny. 2) 
Crater; oj odnoga przy Bajach 
(Bajae); b) gwiazdozbiór. 

Oratóma, i -os, i, w. wódz Ale¬ 
ksandra W. 2) sławmy lekarz za 
czasów Cycerona. 

Crttes, is, i. wszelka rzecz spie¬ 
niona, krata, kosz, plot; faszyna; 
— przenoś, dla podobieństwa c. 
farorum, susz pszczelny; c. spi- 
nae, grzbiet, pacierz, c. pectoris. 

Orathls, ldU, i. rzeka między Lu- 
kanią i Brucyum. 

Cratinus.i, *». grecki pisarz da- 
wmćj komedyi. 

Oreatio, ónU, i. tworzenie, wy¬ 
bieranie na urząd. 

Creator, 6rU,»». stwórca, sprawca. 
Oreatrtz, icis, i. matka, sprawczy¬ 
ni, tworzycielka. 

Oróber, bra, brum; 1) w przestrze¬ 
ni: gęsty, liczny, lucns crebrosa- 
licto oppletua; aedificla creberri- 
ma; — przenoś, bogaty, obfity, 
fama et opibus; 2) w czasie: czę¬ 
sty, literas mittere crehriores; u 
poet. crebra s= crebro; — przenoś, 
o tym, który co często robi, Afri- 
cns creber procellis (często burze 
sprawiający); creber pnkat (często 
paka); in eo creber fuisti (często 
mówiłeś). 

Orebresoo (crebesco), erebrui (crę¬ 
bni); 3. częstćm »ię stawać, wzma¬ 
gać się, rozszerzać się, fama, ser- 
mo, horror. 

Orebritau, atu, I. gęstość; -prze¬ 
noś. mnogość, periculornm; 2) 
częstość, często powtarzanie, lite- 
rarnm. 

Orebro, przy ii. często. 
Oredibill*, e, do uwierzenia podo 
hny, credibile dictu. 
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Oredlbiliter, prtysl. wiarogodnie. 
Orodltor, órU, m. wierzyciel. 
Credo, credldi, ereditum, 3. po¬ 
wierzyć, poruczyć, alicui aliąuid; 
aliąuem albo sa alicui; se guaque 
alicui; aliąnem fidei poiestatiąne 
alicnjus; pożyczać co komu, ali¬ 
cui pecuniam; populis; pccnuiae 
albo res crediiae, ilbo ereditum, 
pożyczka; b) położyć w kim zan- 
firnie, zaufać, polegać na ezćm 
albo na kim, nadzieję pokładać, 
alicui; rirtuti alicnjus; fortunae; 
oculiB suis; wierzyć, dawać wia¬ 
rę temu, co kto utrzymuje, mówi, 
Thucididi credo; alicui de aliąua 
re; crede mibi, albo mlbi crede 
(uroczyste zapewnienie), wierzaj 
ud; credor, wierzą mi; creditus, 
któremu wierzą. Cassandra non 
eredita Teucris; mniemać, nfrzy- 
mywać, sądzić, z 4 przyp. i tryb. 
bez., tutos forocreditisillos; bier. 
z 1 przyp. i tr. bez. creditur es»e 
geuitus de semine Jovis : crederes, 
myślałbyś, mniemałby kto; credo 
wtrącone nawiasowo: mniemam, 
myślę, zapewne, zdaje się, attigit 
quoque pooticen, credo, ne ejus 
eipers esset suaritatis. 

Ozwdulitaa, itU, i. łatwowierność. 
Credulus, a, nm, łatwowierny, 
anditor; 2) łatwo znajdujący wia¬ 
rę, fama. 

Orwnira.ae, i. rzeka w Etruryi. 
Orarao, 1. palić, corpus, tecta; 
spalić na ofiarę, spolia bostiam 
Jovi Tictori. 

Cremóna, ae, i. miasto w wyższej 
Italii; stąd Cremonensis, e, Kre- 
monoński. 

Cbremónl* Juąum, częśc Alp. 
Gremor, órla, m. sok wyciśnięty 

% jakićj rzeczy. 
Or*o, 1. tworzyć, wydawać, ro¬ 
dzić, stąd oreatus, urodzony; ru- 
mm. potomek, syn, dziecię; — 

przenoś, wybierać na urząd, ?«- 
ges, eonsules, dictatorem, tribunos 
plebis, praetores, imperatorem, 
priucipem; aliąuem Augustom; 
— przenoś, zrządzić komu co, 
narazić na co, przyczynić się do 
czego, alicui pericnlnm, errorem, 
odium, seditionera. 

Orao i Oreon, ontis, m. król Ko¬ 
ryntu , ojciec Kreuzy. 

Crśprda.ae, i. obuwie, pantofle. 
Crepidttus, a, nm, noszący pan¬ 
tofle. 

Orspido, tata, i. grunt, podstawa, 
podmurowanie, obelisci; — prze¬ 
noś zasada, podstawa, omniatan- 
quam ćrepidine quadam sustinan- 
tur; 2J brzesr wyniesiony, grobla 
nrbis crcpidiucs; c. portus;crepi- 
do Bazi (z kamienia); c. magnae 
molis; altera c. 

Creplto, 1. trzaskać, szczękać, grze¬ 
chotać, łoskot wydawać, klekotać. 

Orepitns, ns, n. trzask, szczęk, gru- 
cbotanie, łoskot. 

Orepo, crbjml, crepitum, 1. trza¬ 
skać, szczękać, grnebotać, remi 
crepuere; 2) przech. crepare lae- 
tos sonos manibus, radosne okla¬ 
ski wydawać; — przenoś. głośno 
o czćm mówić, cnelpić się, cr. 
post Tina grarem militiam aut 
panperiem; si quid veri crepat; 
crepat, ut- tolerarit. Łncr. II1167. 

Grepuadia, orum,». brzękliwe na¬ 
rzędzia muzyczne; brzękadło do 
zabawy dla dzieci. 

Orepusodium, i, n. brzask, świt 
zmierzch. 

Creą, OrStŁs, m. Kreteńczyk,pnym. 
Kreteński; w licz. nm. Crótos, 
Kreteńczykowłe dawni łucznicy. 
Stąd: aj Cresea, ae, i.Kroteńska, 
albo tzćcmw. mieszkanka Krety 
(Aryadna i Aeropa); b) Grśtius, 
a, urn, KteiofaM; ej Cięta, ae, 
- Or i te. es, i. wyspa na morzu 
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firodriemnćm; rf) Cretiuis, % im, 
Kretejski, ej Cretensis, e, Kre- 
teński i Cretenses, ium, f*. Kre- 
teńczycy;/) Creticus, 8, um, Kre- 
tycki; neeiow. przezwisko Meteł- 
1»; g) Cretis, idil, Kretyoki. 

Creseo, crevi, crettiin, 3. rosnąć, 
wychodzić n* wierzch, wyrastać, 
stąd cretus, pochodzący od kogo, 
urodzony, creti Aiccmore; Trojano 
a sanguine; przemienić się w co, 
stać się czćm, crines in frondem; 
_przenoś, pomnażać się, wzrastać, 
wzmagać się, Liger ex niribus 
crererati crescentes morbos; cres- 
centihns ..nnis; mihi crev. amici; 
crescit annona, inopia omnium; 
malnm, odium; amicida eorum; 
fama hostium; crescunt Athenien- 
sium opes, hostinm opee animi- 
que; crescit alicni albo alicujus 
animns, andacia, ardor animorum; 
stąd poet. s»mo cresceTe, nabierać 
odwagi; o osobach; wzmagać się 
wczćm, nabierać znaczenia, powa¬ 
gi; non minus dignitate, qnamgra¬ 
tis fortuaaque, virtutum iande, 
qnum fama tum opibos; albo przez 
co, jakiemi środkami, przy jakićj 
pomocy wznieść się, przyjść do 
znaczenia, labore atque jnstitia; 
populi Bomani opibus, in tantas 
opos; ex aliąno; per aliqaem; tak¬ 
że: eroscendi occasio. 

Oreta, i pochodzące od niego patrz 
Cres. 

CrSta, ae, gatunek ziemi glinko- 
watój białej, kreda, używane do 
bielenia i pieczętowania z.jakąś 
przyprawą; także do naznaczania 
wypadków szczęśliwych, creta an 
carhone notandi. 

Oretaeus, a, um, patrz Cres. 
Oiwtitus, a, um, kredą pobielo¬ 
ny; cretata amhido, ubieganie się 
o urząd, patrz Candldatus. 

Cretensis i Creticus, patrz Cres. 

OrOtio, Snis, i. (od cernere za de- 
cernere) formalne oświadczenie 
swój woli względem przyjęcia spad¬ 
ku. 

Cretis, patrz Cres 
Orethie, ae, kredka do pieczętowa¬ 
nia. 

Cretos, a, um, imiett. od cerno 
i od cresco. 

OretSsa, ae, i. córka Kreonia kró¬ 
la Koryntu, żona Jazona; 2) córko 
Fryama, żona Eneasza; 3) miasto 
w Eeocyi. 

Crlbrum, i, w. sito, przetak. 
Crimen, lais, n. aj badanie sądo¬ 
we, in cr. TOcare, oskarżyć, ob¬ 
winić; in cr Tocari, być obwi¬ 
nionym,- oskarżonym; i) oskarże¬ 
nie, zarzut, anctor criminis; cri- 
mina advcrsariorum; hoc crimine 
absens proditionis damnatus est, 
(skutkiem tego oskarżenia); facere 
sibi albo afferre albo subire cr. 
(ściągać na siebie zarznt); dare ali- 
cui aliqnid crimini (robić komu 
zarzut); es3e crimini (być winą, 
być powodem do winy); hoc cri- 
mine compeliari (z powodu tego 
zarzutu być powołanym do odpo¬ 
wiedzi, do usprawiedliwienia się); 
inTidiae crimine accusari; Parło 
crimine est accusatus (obwiniono 
go, że wyspy Paros nie chciał 
zdobyć); cr. propulsare, defendere, 
diluere (zbijać, oddalać, usuwać za¬ 
rzuty); eris crimen posteritałjs 
(będziesz przedmiotem zarzutu dla 
potomności, potomność obwiniać 
cię będzie); propulsare crimcn con- 
jurationis; ej wszelkie przewinie¬ 
nie, przekroczenie, przestępstwo, 
fictit criminibus; hoc crimine ar- 
gni; powód do złego, se causam 
olamat crimcnque capntque ma¬ 
lina; crimina belli; przedmiot 
przewinienia, impress* signat su* 
crimina gemml. 
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Orlmlultlo, 6nls, i. obwinianie, 
oskarżanie, zarzucanie zbrodni. 

Orimlnor, 1. obwiniać o przestęp¬ 
stwo, oskarżać kogo, obmawiać, 
ostawiać, potwarzac, aliqnem apnd 
aliąnem; aliąuem albo samo crim.; 
takie criminari w znaczeniu bier.: 
być obwinionym; 2) zarzucać co, 
robić zarzuty, aliąuid albo z 4 prz. 
i tryb. bezok.; aliquid apud ali- 
quem. 

Orimlaaae, pnysl. z zarzutami, o- 
osławiając, potwaizając. 

Oriminćaua, a, nm, pełen zarzu¬ 
tów, potwaizy, złośliwy, uszczy¬ 
pliwy, iu aliquem albo allcui. 

Crlmiasua, i, m. rzeka w Sycylii. 
Crinitts, e, do włosów należący, 

nakształt włosów. 
Griaia, is, n. włos; — przenoś, 

ogon komety, ciinem argentea si- 
dera ducunt, 

Crinltua, a, om, wlosisty, długo¬ 
włosy, — przenoś. Stella cr., ko¬ 
meta; cr. galea triplici jubi, przył¬ 
bica z trzema kitami; 2) Criuitus, 
i, m. przezwisko cesarza Trajana.. 

Criapisulcan*, tis, wężykowaty, 
wężykiem wijący się, fulmeu. 

Criapo, 1. kędzierzawić; 2) wywi¬ 
jać, miotać, hastile mann. 

Crispus, a, urn, kędzierzawy; 2) 
Crispus, i, m. rzymskie przezwi¬ 
sko. 

Crlsta, ae, i, grzebień albo czub 
u ptaków; kita u szyszaka. 

Orłstitos, a, um, czubaty, ares; 
mający kitę, galea; Achilles. 

Grithóte, es, i. miasto na półwy¬ 
spie Trackim. 

Grttioua, i, m. krytyk, wyrokujący 
o dziełach mianowicie piśmiennych. 

Crdoeua, i orooinus, a, um, sza¬ 
franowy, mający kolor sssfranu. 

CroeodUua, i, m. krokodyl. 
Crooóta, aa, f. suknia kobiet od 
uroczystości koloru szafranowego 

Croeum, i, ». i crocus, i, tn. sza¬ 
fran; 2) kolor szafranowy, 3) Cro¬ 
cus, i, m. młodzieniec w krzew sza¬ 
fran u zamieniony. 

Croesua, i, m. król Lidyi; w ogóle 
bogacz. 

Cronunyuaerit, idis, i. przylądek 
na wyspie Cyprze. 

Oromyon, dnia, i. miasteczko wMe- 
garydzie. 

Crotćlum, i, n. brzękadło, talerzy¬ 
ki, w które uderzając pląsano. 

Groto (Croton), 6nis, także Crotona 
ae, i. miasto w Erucytim; stąd: aj 
Crotoni&tes, ae, m. mieszkaniec Kro- 
touy; b) Crotoniensis, e, Krotoń- 
ski z Krotony i Crotonlcnses, ium, 
wi. Krotończycy. 

Crotópiadas, ae, nt. potomek Kro- 
topa króla Argiwów, którego córka 
Psamathe była matką Łinusa, stąd 
Łinus Crotopiades. 

Cruolibliia, e, pełen udręczeń, tra¬ 
piący, okrutny. 

CruclabUiter, pnysl. okrutnie. 
Gruoiamontum, i, ». męczarnia, 
udręczenie. 

Cruoi&tus, us, m. męka, trapienie, 
summus, ostatnia kara, najsroższa 
męka. 

Gruoio, 1. męczyć, trapić, dręczyć, 
wlaś. i przenoś. 

OrudtHia, e, ostry, surowy, okru¬ 
tny, homo, mulier; b) z okrucień¬ 
stwem wykonany, okropny, senteu- 
tia, poena, facinus, scelus, beilum, 
dominatio; cj dla okrucieństwa 
znienawidzony, nomen tyrauni; d) 
gwałtowny, amor, ej Mosny, funus. 

Crudelltaa atle, i. Błogość, okru¬ 
cieństwo, barbarzyństwo, nieludz- 
kość , erga nobiles, in supplicio. 

Crudćliter, pnysl. okrutnie, nielito- 
ściwie; se gerere; bardzo mocno, 
gwałtownie, crudelius arnare. 

Oradeaoo, crudui, 3. jątrzyć si«,po- 
gorszać się, ira, morbus, seditio. 



Cr udltae 207 Cueurbita 

Oraditae, sm, i. przeładowanie 
żołądka, niestrawność. 

Orddua, a, um, krwawy, pełen 
krwi, surowy, niestrawiony, nie- 
trawiący; o owocach: niedojrzały, 
poma; stąd o ludziach: za młody, 
niedojrzały, puella; świeży, zielo¬ 
ny, niezwiędly, pa!mes; stąd se- 
nectus cruda, czerstwa; nieobro¬ 
biony, solom; okrutny, straszny, 
dziki, pater, ensis, bellnm. 

Cruente, jJrtysł. krwawo, okrutnie. 
Cruento, 1. skrwawić, zakrwawić, 

ci as u m, gladium;— przenoś, rem- 
publicam. 

Oruentos, a, um, krwawy, skrwa¬ 
wiony, poet. gaudeus Bellona cruen- 
tis (rozlewem krwi); — przenoś, 
czerwony, myrta; okrutny, krwi 
chciwy, hostis, ira, Achilles; krwa¬ 
wy, nieszczęsny, rictoria, abuns. 

CrumSna, ae, i. worek na pienią¬ 
dze; 2) pieniądze, deficiente crn- 
mena. 

Cruor, firls, w. krew ciekąca z ciała, 
lupus aridus cruoris; — przenęś. 
rozlew krwi, rzeź, mordy, parare 
se cruori bumano. 

Orus, ortkri*. ». goleń. 
Orusta, ae, i. skorupka, skórka (na 

ćhlebie), powłoka; 2) płaskorzeźba 
na naczyniach. 

Orustulum, i, w. ciasteczko, łako¬ 
cie, hlandi doctores dant crustula 
pneris. 

Orustum, i, kawałek chleba, cia¬ 
sta i t. p. 

OnutamMa, ae, ż. albo crustn- 
merium, ii, n. albo Crustumerii, 
orom, m. dawne miasto Sabinów; 
stąd: aj Crustuininus,*, um, Kru- 
stumińskh in Crustuminum, do 
Krustumińskićj okolicy, i Crustu- 
mini, oram, m. Krustuminowie; 
b) Crustumius, a, um, Krustumski. 

Orax, eruols, z. krzyż, aliqnem 
in cruoem tollere, albo cruci (in 

cruoem in cruce) suffigere, albo 
cruci affigere, ukrzyżować;—prze¬ 
noś. męczarnia, udręczenie, zmar¬ 
twienie. 

OrystaUmua, a, um, kryształowy 
CrjataUum, i, a. i, crystallns, i, 
i. kryształ. 

Ctesiphon, Óntls, ź. miasto nad 
Tygrem. 

Cubiculftrls, e, i cubicularius, a, 
um, do pokoju należący; netsme. 

cubicularius, ii, «». służący po¬ 
kojowy. 

OubioiUum, 1, m. pokój, mianowi¬ 
cie sypialny. 

Cubtle,is, n. legowisko, łoże;poet. 
solis Hesperium cubile, zachód 
słońca; araritiae c, widoczne śla¬ 
dy łakomstwa. 

Oubital, Sil*, it. poduszka dla pod¬ 
parcia rąk. 

Cubitaiis, e, tyczący się łokcia 
łokciowy. 

Cubito, 1. lęgać. 
Cubitum, i, j*. i cuhitus, i, łokieć 
u ręki, łokieć miara. 

Cubo, cubui, rzadko cubari, cu- 
bttum, 1. leżćć, in lectica; argen- 
teis lectls; leżóć u stołu, alicui, 
super albo infra aliquem albo sa¬ 
mo cubare; spać, cub. in lecto, 
albo samo cubare; cubitum ire, 
iśc spać; leżćć, być chorym, pue- 
ri messes jam qninque cubantis; 
poet. mieszkać, bawić gdzie; — 
przenoś, zniżać się, opadać, osia¬ 
dać, Uaticae cubantis; unda fre- 
ti cubut. 

Cubus, ł, m. kostka; sześcian licze¬ 
bny, iloczyn z liczby wziętćj trzy 
razy za czynnik. 

Cuoulus, albo ooofilus, i, tn. ku¬ 
kułka; także wyraz nagany, obel¬ 
gi: leniwy, głupi. 

Ououmis, is, albo órie, ». ogórek. 
Cuonrbita, te, ż. dynia; 2) bańka 

do stawiania na ciele. 
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Oflde, cudi, cusum 3. kuć, Uuc; 
przysłowie: isthaec, in me cudetnr 
fłlm, m mnie się skrupi; ja za to 
odpokutuję; cndere nnmmos, ar- 
gentnm, wybijać pieniądze. 

Cuiouimódi, jakimkolwiek sposo¬ 
bem, bądź co bądź, c. es; c. sunt. 

CuJm, lils, skąd rodem. 
Cujus, a, im; 1) taim. pyt. czyj, 
do kogo należący, cujum pecus, 
cuja rcs sit; 3) tsigl. czyj, które¬ 
go, ne is redimeret, cuja res 
esset. fju. 

Cujusośmódi, jakiegobądź roaza- 
Cujuadammódi, albo cnjusdam mo- 
di, pewnego rodzaju, jakiż. 

Gujusmodl, albo cujns modi, jakie¬ 
go rodzaju? jakich własności? 

Cujuaęueraodl, albo cujusąue mo¬ 
di, każdego rodzaju, wszelaki. 

Culolta, ae, ł. poduszka, materacyk. 
Galena, albo culleus, i, m. miech 
skórzany. 

Culex, iois, m. komar. 
Golina, ae, f. kuchnia; 2) potrawa. 
Culleus, patrz culeus. 
Culmeu, inla, a. wierzch, szczyt, 

wierzchołek czego, AJpium; aedis, 
tecti; także dach, erado ad fasti- 
gia summi culminis; łodyga, źdźbło; 
—przenoś, szczyt, wyniosłość, wy¬ 
soki stopień, dignitatis, fortunae. 

Culmus, i, m, źdźbło. 
Gulpa, ae, ł. wina, wykroczenie, 
przewinienie; oolpŁ mei, z mojej 
winy; racare culpa, być wolnym 
od winy; a cnlpa abesse, być da¬ 
lekim; ezimere aliquem ex c., libe- 
rare c., uwolnić od winy, c. in 
aliąuem conferre, zwalić na kogo 
winę: culpam in se admittere, 
ściągnąć na siebie winę. 

Oolpatus, a. urn, naganny. 
Oulpo, 1. ganić, przyganiać, con- 
dimenta, rersus auto.?; 2) obwi¬ 
niać, winę na co albo na kogo 
składać, coeli intemperiem. 

Colte, prtytł. ozdobnie, pięknie. 
Cultellus, i, m. nożyk. 
Cultei, tri,»». nóż, przysłowie: me 
sub cuitro linąuit, opuszcza mię 
w złym razie. 

Gultio, tata, i. uprawa, agri. 
Gultor, firls, m. pilnujący, doglą¬ 
dający ezego, zajmujący sde czśm. 
agri, terrae, ritis, pecoris; c. Ti- 
rentis agelli; mieszkaniec, coliis 
ejus; nauczyciel, kształciciel, ju- 
renum; — przenoś, czciciel, deo- 
rum; przyjaciel, miłośnik, reritatis. 

Cultrlx, iols, i. doglądająca, pil¬ 
nująca czego, mieszkanka, obywa¬ 
telka; — przenoś, czcicielka, dao- 
ram. 

Oulta-e, ae, i. uprawa, pilnowanie, 
doglądanie czego, agri, ritis; — 
przenoś, kształcenie, c. .nimi, albo 
samo cultura; cześć, uszanowanie, 
potentis amici. 

Cultus, a, urn, uprawiony, upra¬ 
wny, nemów, culta, oram, n. u- 
prawnc pola, niwy; — przenoś, 
ozdobny, strojny, ukształcony, in- 
genia cultiora. 

Cultus, us, m. uprawa, zajmowa¬ 
nie się czćra, agrorum; humanns; 
corporij; stąd w odniesieniu do ży¬ 
cia: urządzenie sposób życia, 
wykształcenie, okrzesanie, qnoti- 
dianus, modicus, domesticus, libe¬ 
rała* i t. p. w połączeniu z rictus, 
restitus, humanitas; eundem cnl- 
tuffi, eundem nctum esse; cultum 
restitumąue mntavit; a cnltu et 
humanitate Provinciae iongissime 
absunt; mianowicie pod względem 
ubioru, ozdoby, przepychu, oka¬ 
załości, świetności, wytworności 
w urządzenia domu, reAus, amoc- 
nior, i Ł p. c. triumpln; — prze¬ 
noś. a) nkształcenie, wychowanie, 
c. animi, ingenii, alho samo oul- 
tus; b) cześć, oddawanie czci, ali- 
cui cultumtribuere; cultusdeoram. 
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Calnllu*, i, m. naczynie dopicia, 
pohar. 

Oam, tpój. patrz quum. 
Cum, pnytm. z przyp. 6 osoby 
albo rzeczy; 1) z którą kto, albo 
co zostaje w związku, z, wespół 
z-, Ardeam cum ipso rege oppugna- 
bat; fulmine ictus cum domo sua 
arsit, capti sunt cum cirltate simul 
Brundisini; eam quoque nrbem 
cum Tegis frstre cepit i t. p. 
w szczegół.: aj w związku przyja¬ 
znym: est m,hi cum aliquo ali- 
quid, albo nibil, mam z kim sto¬ 
sunki albo nie mam nic wspólne¬ 
go; quid mihi cum re? co mnie 
to obchodzi?; ssąd należóć do czy¬ 
jego stronnictwa, consentire, face- 
rc cum aliquo; 6) w stosunkach 
nieprzyjaznych, z, przeciw, heliom 
gerere, pugnare, dimicare, contro- 
Tersiam habere i Ł p. cum aliquo; 
queri cum aliquo, użalać się na 
kogo przed kim; dissidere cum a- 
liq»o; 2) która komu albo czemu 
towarzyszy, jest w orszaku, w po¬ 
łączenia razem; aj o osobach; z, 
cum uzore et liheris suis fugit; 
privaius cum uiore cousennit; cum 
consule sequi; Demosthenes ciun 
ceteris snnt erpnlsi; negaretis hoc 
mihi cum diis (t. j. mihi et diis), 
i tak często n poet.; b) o osobach 
i rzeczach: z,, razem z, licząc 
w to, Roma habuit inilia ciYium 
Bomanorum cum his, qui in agris 
erant; Fonticum marę in circuitu 
cum Bosporo; cj o rzeczach: z, w, 
opatrzony w co, okryty czem, ho¬ 
mo cum sica inrentus, cum telo 
esse: sedere cum tunica; esse cum 
impeno; cum honore dictatoris ad 
id helium profectus est; cum in- 
gentl gloria Roinam redire, reni- 
re,-regredi i t. p. W odniesieniu 
do czasu: a) z, przy, tuż po, cum 
prima Ince; c. primo sole; cum his 

(v«rbis) po tych słowach, albo to 
mówiąc; b) o współczesnych dzia¬ 
łaniach i skutkach: z, nie bez, 
cum Tolnptate audire; c. crucia- 
tu magno necare; magno cum pe- 
riculo; magna cum offensione, cum 
grań cslamitate i t. p., tlómaczy 
się przysłówkowo: cum bona gra¬ 
tis. łaskawie; cum glona, chlu¬ 
bnie, chwalebnie; c. cura, staran¬ 
nie, troskliwie; cum silentio, po- 
kryjomu, skrycie; cum eo, z tym, 
albo pod tym warunkiem, z nast. 
ut, albo quod; 3) która w czem 
udział bierze, albo wspólnie w czem 
działa, a mianowicie: aj przez 
przymierze: z, wespół, societatem 
habere cum ałiquo; cum aliquo 
bellnm gerere, bellum reparare; 
b) pod dozorem, zwierzchnictwem, 
kierunkiem; z, pod, logiones, quas 
cnm Titurio amiscrat; Marcelina 
cum parva manu equitum diun- 
cavit; ej przy pomocy: z, przy, 
c. beneficio restro; cum diis be- 
ne juvantibus. Kładzie się po 
zaim. osob. mecum, tecum, secum, 
nobiscum, także po wzgl. quo cum 
i quocum, quicum, quibuscum. 

Cumae, arum, ż. miasto w Kampa¬ 
nii; stąd: aj Cumaeus, i, um, Ku- 
mejski, Sibylla c.: carmen c.,proro¬ 
ctwo Sybilli; i Cumaeos in annos 
Tivant (tak długo jak Syhilla); b) Cu- 
raanns, a, um, Kumauski, Aquae 
C., kąpiele, później Bajae nazwa¬ 
ne; stąd Cumani, oram, m. Kn- 
manowie; Cumannm i, n. posia¬ 
dłość wiejska Cycerona niedaleko 
Kumy 

Cumeunęue, wtedy gdy, wtenczas 
kiedy 

Cumóra, ae, z. beczka, skrzynia 
do chowania zboża. 

Cuminum, i, n. kminek. 
Cumprlmlt, pnysł. szczęgdlniój. o- 
sobliwie, nadewszystko. 
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Comqne, i ctrnąue, wynz przyra¬ 
stający, tłómaczy się przoz: kol- 
wiek, quicunque, ktokolwiek. 

CumuHte, prtytl. obficie, hojnie, 
sowicie, spoina, 

Cumulitus, a, om, nagromadzo¬ 
ny, zwiększony, napełniony, do¬ 
skonały, poet. reuiam cnmnlatam 
remittere (t. j. comnlate). 

Oumulo, 1. nagromadzać, piętrzyć, 
stipites, sabolum, arenas, nivem, 
aurom argentamąae; arma in in- 
gentem acerrum; struem saxorum 
super alia; także: res saecnli iu 
rnum diem; h) pomnażać, powięk¬ 
szać, skupiać, aliud super alind 
familiae funus;. aes alienum usu- 
ris; — przenoś, alio scelere hoc 
scelus; eloąuentia bellicam glo- 
riam, invidiam i t. p.; c) wysoko 
pokryć, napełnić, obsypać, zlewać 
na kogo, cnmulaius locus strągę 
semiruti mnri; altana donis; cn- 
mulant slłos fcrrida mnsta łacna; 
— przenoś, cumulari mazimo gau- 
dio, Toluptatibus, omni lande, du- 
plici dedecore, i t. p., ad cumn- 
l&ndum gandium, na domiar, dla 
nwieńczenia*radości. 

Cumulua, i, m. kupa, gromada, zbiór, 
sazoram, arenae, armorum, sar- 
cinarum, hostium coacerratorum; 
aąotrum, wezbranie; cnmnlo fer¬ 
ii, inseąui; cumnlis, gromadnie, 
hurmem; — przenoś, dodatek, 
nadmiar, powiększenie, dierum, 
mercedis, commendatdonis; accedit 
cumulns ad aliąuid albo alicui 
rei; in cnmnłum accedere. 

Cunibula, órum, u. kolebka, a 
cunabulis, od kolebki, niemowlęc¬ 
twa; miejsce urodzenia, początek, 
Joiis, urbis, gentis nostme; 2} 
siedlisko pszczół, apes sese in cu- 
nabula oondunt 

Canao, fcrumf, kolebka, stąd począ¬ 

tek życia, primae cunao; 2) gnia¬ 
zdo iwierząt. 

Cunot&bundus, a, urn, wahający 
się, ociągający się. 

Cunotam, fis, ociągający się, po¬ 
wolny, glebac cnnctantes, ziemia 
twarda, trudna do uprawy. 

Ounotanter, pnytł. ociągając się, 
zwlekając, leniwo. 

Cunot&tio, ónia, i. odwłoka, ocią¬ 
ganie się, namysł, wahanie się. 

Cunetitor, 6ris, m. ociągający się, 
zwlóczyciel; rozważny stąd Cnn- 
ctator jako przydomek Kw. Fa- 
binsza Maksyma. 

Cunotor, 1. zwlekać, ociągać się, 
namyślać się, wahać się, gressus; 
profiteri; nil cunctatus. 

Cunotus, a, um, cały, ogółem wzię¬ 
ty, wszystek, w licz. poj. z imio¬ 
nami zbiorowemi, populus, cm- 
tas; w licz. mn. wszyscy, homines, 
oppida; także: zprz. 2: cunctiho- 
minnm; cancie terrarum. 

Cuneatim, przt/il. w klin, klino¬ 
wato. [klina, spiczasty. 

CuneŁtus, a, um, mający postać 
Ouneo, 1. klinowato zakończać. 
Cuneolus, i, m. klinek. 
Cuno , i-, m klin, w licz. mn 
cnnei, kliny, które służyły do spo¬ 
jenia i podtrzymania pokładów 
dolnćj części okrętu, jamqne cn¬ 
nei labant; 2) szyk wojska naksztalt 
klina nstawiony; cnneum facere, 
dare; 3) ławy w teatrze dla wi¬ 
dzów, ut Tero cuneis not ust res 
omnibus.' 

Cunioulus, i, tu. podkop, mina, 
w znacz, własc. i przenoś. 

Cunnus, i, nierządnica. 
Oupa, ae, i. kadź, beczka. 
Cupedia, ae, i. chęć do przy smacz¬ 
ków, I&kotliwość, 

Cuplde, przytł. chciwie, łakomo, 
namiętnie, gorąco, appetere agros; 
elaborare. 
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Cupldlneue, a, um, do Kupidyna 
należący. 

Cuplditas, atis, i. chęć, żądza, za¬ 
pal, : A Tcnandnm, c. cibi, apetyt; 
heliandi; c. pecuniae albo samo 
cupiditas, chęć zbiorów-, c. molie- 
bris, próżność; w licz. mn. na¬ 
miętności, capiditates coerceTe, 
eiplere: cupiditatibas imperare. 

Cnpldo, inis, i. takie ». chęć, 
chciwość, żądza, urbis condendae, 
takie z tr. bez. c. proloqui; 2) bo¬ 
żek miłości, syn Wenery, w tern 
znaczenia takie w licz. mn. mater 
saeva Cupidinum. 

Cupidua, a, nm, chciwy, pragną¬ 
cy, literarum; przychylny, życzli¬ 
wy, nostri cap.; in perspicienda 
cógnoscendaque natura; c attinge- 
re; stronniczy, test ja, Judei; — 
przenoś, c. nanos, życzliwa. 

Oupiens, tie, pragnący, żądający, 
alicnjns. 

Cupio oup!v!, albo cupli, oupi- 
tum, 3. pragnąć, żądać, chcieć, 
życzyć, aliqnem albo aliqnid; 
zwykle z tr. bez. takie ze spój. 
ut; cupere alicui, życzyć komu 
dobrze, być przyjacielem; cupio 
omnla, quae vis, życzę ci jak 
najlepiój. 

CnpreasStam, i, «. lasek cypry¬ 
sowy. 

Cupreaseu*, a, um, cyprysowy, 
z cyprysu. 

Cupresaifsr, a, um, rodzący cy- 
prysy. 

Cupresms, 1, i. cyprys, w licz. 
mn. takie: cyparissi coniferae; i 
w licz. poj. Cyparissus, i, tn. mło¬ 
dzieniec w cyprys przemieniony; 
2) rzeczy z cyprysu zrobione. 

Cupruin, i, n. miedź. 
Car, prsytl. dla czego, czemu, z ja- 
kićj przyczyny względ. i pytaj. 

Cura, ae, ż. staTanie, troskliwość, 
usilność, zajmowanie się czćm, 

res cur&e est alicui, ma o tern 
staranie, baczny jest na to, dba o 
to, ma to na pieczy; carze est ali¬ 
cui de aliqua re; curae (sibi) ha- 
bere aliquid, albo aliquem; b) zaj¬ 
mowaniu się sprawami publiczno- 
mi, rerum publicarum; c) lecze¬ 
nie , przynoszenie ulgi, aquae, de- 
loris; poet. o tym, który kolo 
czego troskliwie chodzi, stąd w rodź. 
m. cnram praetorli unum; także 
o piśmie starannie wypracowanćm; 
2) troska, kłopot, frasunek, nie- 
spokojność, obawa, boc alfert mi- 
hi curam, cura absuui, confici; 
cnram levare; non sine cura; stąd 
pTzcnoś. osoba albo przedmiot 
mocno zajmujący, tua cura Lyco- 
ris; palumbes tua cura. 

Curatio, dnie, i. staranie, chodze¬ 
nie kolo czego, sprawowanie urzę¬ 
du; b) leczenie, morborum, cura- 
tionem adhibere morbis. 

Curitor, 6ris, m. dozorca; urzę¬ 
dnik, opiekun (małoletniego aż do 
25 rokn). 

Curatus, a, um, pielęgnowany, 
doglądany. 

Curoulio, dnia, m. wołek, robak. 
Coree, ima, ł. miasto Sabinów; 

poet.: mieszkańcy miast': Cures; 
stąd Cnrensie, e. Knreńsld. 

Curetea, um, m. dawni kapłani Jo¬ 
wisza na wyspie Krecie; stąd 
Cnreticus, a, um, KuretycH albo 
Kreteński i Cnretis, Idis, i. nie¬ 
wiasta Kreteńska. 

Curla, ae, i. Kury a, jedna z trzy¬ 
dziestu części, na które Bomulus 
Ind Bzymski podzielił; stąd miej¬ 
sce ich zebrania nazywało się Ca- 
na; b) c. Hostilia, Julia, gmach 
na obrady lenatu przeznaczony, 
curia paupeńbus clausa est; cu- 
tiam alicui dare, dać poslaehtmo 
w senacie; dies curiae, w egćie 
dzień, w którym ważne się obra- 
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dy odbywały, c) curia Saliorum, 
miejsce zebrani* kapłanów Marsa 
zwanych Salii; d) miejsce obrad 
w Syrakuzic, Salaminie i t. d. 

Curialis, e, należący do Knryi. 
Curianus, a, om, patrz Curius. 
Corifttim, przysł. podług kuryi. 
Curiatii, orum, m. Kuryacysze 

z Albańskiego rodn. 
Curlatus, a, um, tyczący się ku¬ 
ryi, comitia, zebrania, na których 
lud na kurye podzielony głoso¬ 
wał: lex, prawo na tćm zebraniu 
uchwalone. 

Ourlo, onłs, m. przełożony nad 
knryą, kapłan, który obrzędy re- 
ligijue w należącej do siebie ku¬ 
ryi wykonywał; c. maumus, prze¬ 
łożony nad wszystkiemi trzydzie¬ 
stą knryami pod względem obrzę¬ 
dów religijnych. 

Curio, ónis, ». przezwisko rodu 
Scri bonia. 

Curtóse,przysł. starannie, ciekawie. 
Ci rioaitae, atis, ciekawość, sta¬ 

ranność w dowiedzeniu się. 
Curiosom**, arom, m. lud w Gal- 

tii lugdunskiej. 
Curiosiu, a, um, troskliwy, sta¬ 

ranny, in aliąiia re; ad iuresti- 
gandum, badawczy, ciekawy. 

Curia, is, i. pocisk. 
Curiue, a, um, nazwisko rodu 
rzymskiego, z którego M. Gurins 
Dentatus najwięcćj jest znany 
z powodu umiarkowania i po¬ 
wściągliwości; stąd Curins imię 
pospolite, człowiek powściągliwy, 
qui Curios simnlant et Bacchana- 
lia virunt', przysłowie o udawanej 
skromności, umiarkowaniu'. Cu- 
rianus, a, um, Knryański, do Ku- 
rynsza odnoszący się. 

Curo, 1. starać się, mieć o czem 
staranie, troska.; się o co, zajmo¬ 
wać się czem; sprawować, aliąuem 
albo alńjnid, eiercitnm trauspor- 

tandom navibus (starać się zarzą¬ 
dzić, aby było przewiezione); mn 
ros reSciendoi cnrare (kazać na¬ 
prawić); nec docti legere curarent; 
non euro rem, nie dbam; ze spój. 
ut, albo ne, alba samym trybem 
łącz.; także: de aliqna re, myśleć 
o czem; 2) rządzić, zarządzać, 
dowodzie, proyinciam: in deztra 
et in sinistra parte cnrare jnbeł, 
na pr&wćm i lewćm skrzydle do¬ 
wodzić; 3) leczyć, goić, pielę¬ 
gnować, minera, morbos, adotes- 
centes; 4) corpus esanimum cura- 
re, balsamować; 5) załatwiać ku¬ 
pno, sprawiać, Mieni signa; zaj¬ 
mować się wypłatą, płacić, pe- 
cuniam pro eo frumento legatis; 
quibnsnuminibuspeciu)iam Boiaae 
curań oporteret; me cui jussisset 
cnraturum (zapłacę, komuby po¬ 
lecił). 

Currioulum, i, n. bieg, bieganie, 
gonitwa, wyścigi; 2) miejsce go¬ 
nitwy, plac wyścigów, zawód, 
szranki, właś. i przenoś. 3) powóz 
lekki. 

Curro, cuourrl, cursum, 3. biedź, 
z przyim. ad, in, per, trans i 4 S.; exercebatur płurimum cur- 

etlnctando; stadium, aequor, 
jechać, biedź, płynąć przez-; cur- 
ritur ad praetorium; przysłowie; 
currentem incitare (pobudzać do 
działania tego, który jnż jest czyn¬ 
nym); o przedmiotach nieżywot¬ 
nych; cnrrente rot&i amnes cur- 
runt in aeąuora, ad doztram par¬ 
tem, per lltima Indiae; classis 
cnrrit iter tutum; ruhor per ora 
cucnrrit, rumieniec na twarzy wy¬ 
stąpił; tremor per ossa (dreszcz 
przejął); setas cnrrit; eosdem cur¬ 
rus c. (takież same środki przed¬ 
siębrać). 

Currus,' na, m. wóz; poet.: cnrrum 
lawę aeqnore (o wozie slonocz- 
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nym); wóz tryumfalny, tryumf; 
konie w powozie, currus infro- 
nare. 

Cursim, frzysl. biegiem, szybko, 
w skok. 

Cur iit©, 1. biegać tu i owdzie, 
także na wyścigach: ubiegać się, 
cum aliquc. 
Curao, 1. biegać. 
Cursor, órls, tn. biegacz, goniec, 

posłaniec; zawodnik na igrzyskach; 
2) Cursor, przezwisko L. Papi- 
ryusza 

Cursus, us, i». bieg, pochód, po¬ 
dróż, omnium cursus est ad eon, 
inhibere cursum; cursu, Spiesz¬ 
nie, w szybkim biegu; magno cur¬ 
su, z wielkim pośpiechem; cursu 
effuso, w największym pędzie; 
quam lub quanto marimc cursu 
poter&t. jak mógł najspiesznićj; 
stąd: podróż, mihi cursus in Grae- 
ciam per provinciamtuam; iti Epi- 
rum brevis cursus; o rzeczach: 
stellarum, uarium, brnąc; c. ab- 
sconditus, segnior (o rzece); — 
przenoś, bieg, kierunek, ciąg, re¬ 
rom; temporum; vitae; vocis per 
omnes sonos; in cnrsu esse (być 
w biegu, w zawodzie); iu eodem 
cursu esse (być w tem samem po¬ 
łożeniu). Stąd: a) jazda, żegluga, 
cursum direait, quo tendebat; cur¬ 
sum tonerc (nie zbaczać); cursum 
transmittore (przejechać, przepra¬ 
wić się): cursu eacuti (być spę¬ 
dzonym z drogi, np. nawatnością 
morską); alium cursum petere; cur¬ 
sum exspectare (czekać n& wiatr 
pomyślny); i) jazda na koniu, cur¬ 
sum aequestrem ducere (o goni¬ 
twach); c. deformis; c) lot, lata¬ 
nie, cursum per auras dirigere 
(o gołębiach). 

Curtius, a, nazwisko rzymskiego 
rodu; C. lacus, jezioro. 

Curto, 1. obcinać, skracać. 

Curtua, a, um, obcięty, kusy, nie¬ 
dostateczny, obrzezany, właśc. i 
przenoś. 

CurOlis, e, do wozu albo dojazdy 
należący; sella curulis, krzemo o- 
zdobione słoniową kością, którego 
najprzód królowie, a póżnićj wyż¬ 
si urzędnicy: dyktator, konsul, 
pretor i edyl zwany curulis, uży¬ 
wali; poeŁ c. ebur. 

Curramen. inis, *. zakrzywienie, 
zgięcie. 

Curvatura, ae, i zakrzywienie, 
zgięcie, obwód. 

Cumo, 1. zakrzywiać, naginać, 
brachia, arenm (napiąć); se cur- 
Tare (o gałązkach); se in corana 
(o księżycu); w znacz. bier. cur- 
»ari in montis speciem, albo fa¬ 
ciem (podnosić się); curratus, 
skrzywiony, zagięty, krzywy, gU- 
diuj; amnis ilesibus c.;jugumsi- 
nn c.; — przenoś, nakłaniać, ła¬ 
godzić. 

Cumie, a, um, krzywy, zgięty, 
fali, comu, ungues, tibia, flumen. 
ar&tor, litora. senecta; marę albo 
aequor (piętrzące się, wzburzone); 
— przenoś, cuiro dignoscere rec- 
tum (proste od krzywego, czyli 
dobre od złego). 

Cuspie, lilio, i. ostrze, kolec, ią 
dło; stąd: a) pocisk, oszczep; b) 

trójząb Neptuna. 
Cuetodla, ae, t. straż, c. canum 

(czuwanie psów); c. corporis (straż 
przyboczna, opieka, czuwanie nad-); 
stąd: o) miejsce straży, stanowi¬ 
sko, placów ka, in Ł*e cuśtodi. 
collocati stroma; S) żołnierze straż 
trzymający, zwykłe w licz. mn. 
custodias disponere; 2) pilnowa¬ 
nie, dozór, chowanie, libera, areszt 
domowy, alicui custodiam alicujus 
traderc; — przenoś. (eloquentiam) 
septam liberał! enstodia; stąd czę¬ 
sto: więżenie, publica: ir custo- 
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diem d*re, trudem, conjicere; es- 
den c* tenere; e custodia educe- 
re, emittere, eripere, 

Curtodlo, 4. strzedz, pilnować, 
templum, portem, corpus domum- 
que, maritimam oram duabus na- 
vśbus longis; prorinciam; aliąuid 
ab aUqno; se c., raićć się na bacz- 
nośd, wystrzegać się, pilnować 
się; — przenoś. aliquid mamorid, 
zachować w pamięci; dicta literis, 
napisać dla zadurzania; 2) scho¬ 
wać, zatrzymać, librom; zatrzy¬ 
mać w więzieniu, aliquem in rin- 
cuiis; aliquem; aliąnem ulicni 
custodiendum tradere. 

Cturtos, ddia, m. i i. stróż, do¬ 
zorca, obrońca, alicojus lab a- 
licnjus rei; cnstos oorporis. alba 
costodes corporis; atrai przybocz¬ 
na; takie; c. impedimentorum, or¬ 
bis, załoga; praefcctns custodmn, 
przełożony md strażą; jurenie cn- 
stode romoto, młodzieniec po od¬ 
daleniu przewodnika; — przenoś, 
c. telorom, kołczan, sajdak; c. tn- 
ris acerra; sapientia c. et procu- 
ratrii totins bominis. 

Outis, is, i. skóra człowieka i zwie¬ 
rząt, przysłowie: cotim cnrare, 
dbać o swojo wygody, pieścić się. 

Cyane, es, ż. źródło przy Syraku- 
zacb; nimfa przemieniona w źródło. 

Cyamee, es, z. córka Meandra. 
Cyaneae, arum, ż. dwie wyspy ska¬ 

liste na bosporze Trackim, dawniej 
Symplegades zwane. 

Cyathus, i, ss. kielich, ad cyatbnm 
statui, posługiwać w nalewaniu 
wina; 2) miara stanowiąca dwu¬ 
nastą część miary zwanej sezta- 
rius. 

Cjrbaeus, a, am, wypnkly, pęka¬ 
ty, naris c. albo samo cybaea, 
statek przewozowy, kupiecki. 

CybSle, albo Cybebć, es, albo ae, 
i. bogini Frygijska, n Ezymian 

Ops, której kapłani nazywali się 
Galii; stąd Cybelóius, a, om, do 
Cybeli należący; 2) góra weFrygii. 

Cjrbistrs, Srom, «. miasto w Ka- 
feonii u stóp góry Tanrns. 

Cyola*, idlB, i Cyklada, zwykle 
w licz. mn. Gydades, Cyklady. 
gTomada wysp na morzu Egej- 
skiem. 

Cyolicus, a, urn, kolisty; scriptor 
cyclicns, poeta, który opiewał 
wypadki od początku świata aź do 
Telegona syna Ulissesa. 

Cyolop*, ópie, m. Cyklop, w licz. 
ma. Cyclopes, Cyklopów ie, bajecz¬ 
ny, jednooki, olbrzymi lud Sycy¬ 
lii; ponieważ mieszkali przy górze 
Etnie , stad powstała wieść bajecz¬ 
na, ie pomagali Wulkanowi w ku¬ 
ciu piorunów dla Jowisza; Cyclo- 
pius, a, um, do Cyklopa należący. 

Oycn-, patrz Cygn- 
Cydnoa,albo -us, i,«. rzeka w Cy- 
licyi. 

Cydon, dniu, i Cydonia, ae, i. 
miasto na wyspie Krecie. 

Cydon, oais, n. Cydończyk,miesz¬ 
kaniec miasta Cydonii; stąd: a) 
Cydoni&tae, arnm, m. Cydouiaci; 
b) Cydonius i Oydonćus, a, um, 
Cydoński, w ogóle: Kreteński. 

CygnSjua, a, um, do Cygnusa sy¬ 
na Hyryi należący. 

Cyznfius, a, um, łabędzi. 
Cygnus, i, m. łabędź, starożytni 
mniemali, że miał pięknie śpie¬ 
wać, quidenim Jurand# contendat 
cygnis; stąd brano wyraz cygnus 
za poetę: c. Dircaeus (o Pindarze); 
2) Cygnns w łabędzia przemienio¬ 
ny; a) król Liguryi, syn Stenela; 
b) syn Neptuna, ojciec Tenesa. 

Cyllndrus, i, m. walec, wałek, 
w szczegół, wałek do równania 
ziemi. 

Oyllene, es, i ae, i. góra w Pelo¬ 
ponezie, miejsce urodzenia Merku- 
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rego; stąd: a) Cyllenius i Cylle- 
netu,a, um.Cyllenejski,szczegół, 
tyczący się Merkurego; 8) Cylle- 
nis, idie, i. Oyilenejska, pocho¬ 
dząca od Merkurego; 2) miasto 
w Elidzie. 

Cylónlus, a, nm, tyczący się Cy- 
lona Ateńczyka, C. scelue, na 
stronnikach Cylona popełnione za¬ 
bójstwo, interfectio sociorum Cy- 
lonis supplicum ad aram ab Athe- 
niensihus facta. 

Cyma en*. a, urn, patrz Cymę. 
Cymba, ae, i. łódź, czółno. 
Cymbalum, i, n. narzędzie mu¬ 
zyczne, złożone z dwóch metalo¬ 
wych talerzy, używane mianowi¬ 
cie podczas uroczystości Cybeli, 
gatunek brzękadła, zwykle w licz. 
mn. cymbała, oram. 

Cymbium, ii, k. n&czynid do picia 
w kształcie czółenka 

Cymo, es, i miasto w Elidzie; 
stąd Cymaeus, a, um, z Cymy, Cy- 
mejsld, i Cymaei, sram,’ m. Cy- 
mejczycy. 

Cynagetioa, oram, «. poemat o 
myślistwie. 

Cyniou*. i, n. cynik, filozof sek¬ 
ty cyników; przym. cynicus, a, um, 
cynicki. 

Cynooephalns, i, m. mający psią 
głowę, Anubis bożyszcze Egipcyan, 
przedstawiane w postaci człowieka 
z psią głową. 

Cynósargea, is. a. gimnazyum, 
miejsce ćwiczeń przy Atenach ze 
świątynią Herkulesa. 

Cynoscephalte, sram, i. dwa 
wzgórza przy Skotusie w Tessaiii. 

CynoaOra, ae, niedźwiadek, gwiaz¬ 
dozbiór na północy, stąd Gynó- 
suris, Idia, i. do Cynozury na¬ 
leżąca. 

Cynosftrae, sram, i. przylądek 
w Attyce. 

Cyathns i, ». góra na wyspie 

Delos, mie sce urodzenia Apolli- 
na i Dyany, stąd Cynthius, a, 
um, Cyntyjski, t. j. Apollo i Dyar 
na, i Cyntii*, nazwisko dziew¬ 
czyny. 

Cynns, i, Ł przylądek i miasto 
portowe w Łotrach Opuntskich. 

Cyprus, albo -os, i, i. wyspa na 
morzu Śródziemnym, główne miej¬ 
sce czci Wenery; stąd Cyprius, i 
Cypriacus, a, um. Cypryjski; C. 
aes, albo cyprium, ii, a. miedz; 
nem w. Oyprii, oram, ». Cy¬ 
pryjczycy. 

Cyrea, patrz Oyras. 
Cyreno, ós, i Cyrenac, arom, i. 

główne miasto Cyrenaild w Libii, 
założone przez Battusa z Thery, 
stąd C}reniicns, i Cyrenaeus, 
a, um, Cyrenejstó, CyretLics phi- 
lo8opbia, szkoła filozofów przez 
Arystyppa. z Cyreny założona, któ¬ 
rego zwolennicy nazywali się Cy- 
renaici i Cyrenaei; także: Cyrenaei, 
oram, m. mieszkańcy Cyreny, 
8) Cyrenensis, e, Cyreneński i 
Cyrenenses, ium, m. Cyrenenso- 
wie; 2) Cyrene, es, i. córka 
Hypseusza, syna Peneja, matka 
Arysteusza. 

Cyrnoa, i, ż. wyspa Korsyka; stąd 
CyrnSas, a, um, Cymejsld, Koi- 
sykański. 

Cyrtaei, i Cyrtii, oram, m. lud 
w Persyi i Medyi. 

Cyrua, i, m. nazwisko królów Per¬ 
skich; 2) nazwisko architekta, któ¬ 
ry żył za czasów Cycerona; stąd 
CyrSa, orum, n. budowle przez 
Cyrusa wzniesione. 

Cyasns, untis, i. port Erytrei 
w Jonii. 

Cythóra, ónim, a. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskiem, sławna czcią We¬ 
nery; stąd: a) Cytheriacus, a, um, 
do Cytery należący, poet. Weno 
rze poświecony. mvrtus: 81 Oy- 
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theróa, ae, i. i Cytheróis, idls, 
i. Cyterejska, przydomek Wenery 

Cytherólas, adie, i. Wenerze po¬ 
święcona, columbae; neczow. Cy- 
therela, ae,ś. przydomek Wenery. 

Cytiaua, i, m. i i. cytisum, i, n. 
scczodrzcniec, roślina. 

CytOru*. i, m. góra w Paflagonii, 
obfitująca w bukszpan; stąd Cy- 

toriacus, a, on, Cytoryacki, na¬ 
leżący do góry Cytorus, pecten, 
bukszpanowy. 

Cyaiour, albo -os, i, £ i Cyzicum, 
i, n. wyspa i miasto Propontydy; 
stąd Cyzloźnus, a, um, z Cyzy- 
ku, Cyzyceński, Diomedon Cyzi- 
cenus; pngna C.; rzemw. Cyziceni, 
orum, tu. Cyzycenowie 

D — Decimufl; jako znak liczebny: 
500; a. d. = antę dicm. 

Daoi, orum, m. mieszkańcy krainy 
zwanćj Dacia, ac, i. t. j. Węgry* 
na wschód Cisy, Siedmiogród, Bu¬ 
kowina, Mołdawia i Wołoszczyzna. 

Dactylicue, a, um, daktylowy, 
złożony z daktylów. 

Daatylua, i, m. miara wiersza, 

Daedala, orum, *. miejsce obron¬ 
ne w Karyi; 2) kraina Indyi z tej 
strony Gangesu. 

Daedalua, i, m. sławny architekt 
gTeeki, za czasów Tezeusza i Mi- 
nosa, który wybudował Labirynt 
na wyspie Krecio; stąd: u)Daeda- 
leua, Dedalejski; ójDaedalus, a, 
nm, dowcipny, przemyślny, sztucz¬ 
ny, sjgna. 

Dahae, arum, a». lud Scytyjski nad 
morzem Kaspijfekiem. 

Dalmatae, aTum,Dalmatowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Dalmatia, 
ae, £ przy brzegu wschodnim 
morza Adryatyckiego; stąd Dal- 
maticus, a, um, Dalm&cki. 

Dama, ae, i. daniel, koza dzika. 
Damasous, albo -os. i, główne 

miasto Celesyryi 
Damn&tio, ónla, i. skazanie, po¬ 
tępienie, rearum, ambitus. 

Damnitórius, a, um, potępiający. 

Damnatus, a, um, potępiony, ska¬ 
zany; odrzucony. 

Damno, 1. potępiać, obwiniać, 
skazać, ipsique damnati sunt; qui- 
bus publice damnati tradi solent; 
hoc judicio damnatur; aliquem no- 
mine sculeris; damnatus ob eam 
causam; zwykle z przyp. 2 albo 
6 przewinienia i kary, crimine; 
cr.edis; ambitns: peculatus; dam- 
nari decem milibus aeris ab ali- 
quo. — Przenoś. 1) skazać, uka¬ 
rać czem, aliquem longi laboris; 
iumina nocte; a stąd a) kogo do 
czego zobowiązać, aliquem roti 
albo roto, do uiszczenia się ze 
ślubu albo obietnicy po spełnieniu 
życzenia; stąd nunc demum se vo- 
ti esse damnatum (teraz dopier o 
osiągnął to, czego pragnął); tak¬ 
ie z tr. bez.; ó) przeznaczać, po¬ 
święcać na co, caput Orco; quem 
damnet labor; 2) odrzucać, ganić, 
nie chcióć, libros, consiiium, mo- 
ras, sacrtficia, spem salutis; fidem 
alienjus (nieufac). 

Damnóse, przyst. szkodliwie, bi- 
bere, pić nad miarę. 

Damnóauc, a, um, szkodliwy, szko¬ 
dę przynoszący. 

Ułmnnm, i, w. kara pieniężna; 
w ogóle: uszczerbek, szkoda, stra¬ 
ta, przegrana: damna aleatoria; d 
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sarcin&rum; damno duzrum cohor- 
tium (ze stratą); d. lunae (nbywa- 
nie księżyca); d. contrahere, acci- 
pere.facero, ferre, pati (ponieść); 
n poet.: nieszczęście, strata dro¬ 
gich osób, aliena damna non Ta¬ 
lent levare lnctnm; damna mei 
generis. 

DtatM, Ani*, «. dawny przyja¬ 
ciel Fintyasn (Phintias); 2) muzyk 
grecki z Aten. 

Dana*. *s, *• córka Akryzynsza, 
matka Petseusza; stąd Dsnaejui, 
a, om. Danaejski. 

Danana, i, m. syn Bachusa, brat 
Egipt*, ojciec pięćdziesięciu có¬ 
rek, założyciel Argos: stąd Da- 
naus, a, um, argiwski, grecki; 
i Danai, orum, ». Argiwowie, 
Orecy. 

Danubius, ii', m. Dunaj. 
Daphzte, «e, i. córka Peneja boż¬ 
ka rzecznego w laurowe drzewo 
przemieniona; 2) miasteczko w Sy- 
ryl przy Antyoehii; stąd Daph- 
nenses, ium, m Dafneńczycy. 

Daphni*, idis, ta. syn Merkurego, 
pasterz w Sycylii, uczeń Pana, 
wzór pasterzy. 

Daps ; (lapis, ż. uczta ofiarna, po¬ 
trawy bogom zastawione; w ogóle: 
potrawa, biesiada. 

Dardani, orum. th. Dardanowie 
mieszkańcy krainy zwanćj Parda- 
nia, ac, i. w Mezyi Wyższej. 

Dardami*, i, ta. syn Jowisza i E- 
iektry, naczelnik szczepu królów 
Trojańskich, a stąd także pocho¬ 
dzących od Eneasza Rzymian. 
Stąd a) Dardanidea, ae, n. po¬ 
tomek Dardana, Trojan rzyk, tak¬ 
że priym.'. pastores Iiardauidae 
(Trojańscy); b) Dardanis, idia, 
i. pochodząca od Dardana (o Kreu- 
zie); w ogóle: Trojanka; c) Dar- 
danius, a, nm, Dardański, w o- 
góle Troiańsli; rzecz. Dardania, 

ae, i. miasto przy Hellesponcie; 
poet. o Troi; d) Dardanus, a, um, 
Dardański, w ogóle: Trojański. 

Dareu* i Darius, i, w. nazwisko 
kilku królów Perskich. 

Datio, Anie, i. danie; 2) prawe 
dania, albo darowania. 

Dator, Aria, ta. dawca, laetitiae, 
Bacchus. 

Dauli*. idis, i miasto w Focy- 
dzie; stąd: a) Daulius, a, um, 
Daulijski; A) Daulius, edia, i. na¬ 
leżąca do Daulidy, Dauliades pnel- 
lae, Progne i Filomela. 

Daunus, i, m. król Apulii Dau- 
nijskiej, ojciec Tnrnnsa, króla 
Rutulów, teść Dyomedesa; stąd- 
a) Daunins, a, um, Daunijski; 
w ogóle- Rzymski! A) Daunias, 
kdia, kraina Daunia, w ogóle: 
Apulia. 

De, f/rzyim. zprzyp. 6. przedmio¬ 
tu, od którego się coś oddziela, od¬ 
łącza albo oddala; I) w przestrze¬ 
ni, z, od, de digito anmilom detra- 
hęre; de prorincia aliąuem depel- 
lere; de foro: de parte agri dece- 
dere; de finibus suis eiire; de 
templo elatus est; de ci vitato ali- 
.jiicm ejicere; de scripto dicere; 
de Assyria revocavit eitercitus; de 
Perside Tictor rediens; nihil de 
insldiis agere; szczegół, przy wyo¬ 
brażeniach odbierania, nabywania 
jak np. capere, sumere, petere, e- 
mete, mercari, ąuaerere; w kie¬ 
runku z wyższego miejsca na niż¬ 
sze: z, praecipitari de saxo; se de 
superiore parte aedium dejicere; 
de Tehicnlo dicere; de sella ac 
trihunali pronuncure; iakże: pen- 
dere de collo (na szyi); de cluni- 
bus plnnas habere; — przenoś, 
o) w ogóle: de diutina contentio- 
ne destiterunt (zaniechali długie¬ 
go sporu); de eo sumptom est 
supplicium (został ukarany); A) przy 
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oznaczeniu przedmiotu, z którego 
si« co robi: z. Terno de flora co- 
rona; de tempie carcerem fieri; 
captirum derege facere; de meo, 
de tno, de sno (z mojego, twoje¬ 
go, swojego majątku); de eodem 
oleo et opera erarare aliąuid; c) 
przy oznaczeniu pochodzenia: z, 
po, copo de ria Latina; r&bula 
de foro; dicere aliquem de alicu- 
jus nomine (po imieniu); d) przy 
wymienieniu przyczyny i zasady, 
dla, z powodu, o, se de ea re 
legałoś ad eos missurum; le&ati 
de redimendis captms missi; le- 
gati de pace venerant; flebat de 
suosupplicio; in jus desuare nun- 
quam iit; de injuria queń; de n- 
xore ezprobrare; de aliquo bene 
•perare; diffidere lub despenre 

e beili erentu; de aliqua re ti; 
mero, albo pertimescere; capere 
iufamiam de detnmento; często: 
dla, z, grań de causa; qua do 
causa, eadem de causa; certis de 
causis i t. p. ej względem, w przed¬ 
miocie, idem de Dacia facere co- 
matus; quidnam facerent de rebus 
•ais; ut de his rebus annuum mi¬ 
ki tempus des; ń quid arnice de 
Bomanis cogitahis; quae regi de 
opprimenda Graecia pollicitue es- 
«t; cui nos plurimum de Pers,- 
ds rebus credlmus; recte non cre- 
dimua; recte non credis de nume- 
rs mi litom, de numero dierum 
Caesarem fidem conseiraturum; 
prońdere de aliqua re; de inju- 
sJJs satisfacere (za krzywdy); spes 
de aliqua re; meiitus de aliquo; 
bardzo często: o, mianowicie przy 
akt wach: cogitare, mentionem face- 
m, scribere, eiponere, referre, 
dioere, loqui, praedicare, perfer- 
m, comperire, acdpere (dowie- 
dzióó się); audire, quaerer«, cogno- 
scere, eżplorare, agere, tractare. 

deliberare, judicare, dimicare, eon- 
siiium capere*, statuere, decerne- 
re i t p.; stąd s.tis de hoc; i ja¬ 
ko napis, tytuł: de regihus, de 
amicitia; stosownie, podług, za, 
de sententia alicujus; de consilio, 
de compacto; II) przy wyobraże¬ 
niach liczbowych dla oznaczenia: 
aj odejmowania: od, annis duohus 
de nginti; b) podziału: z, z po¬ 
między, ńginti de exercitu perdi- 
dit; triginta desnis habuit secum; 
magna pars de exercitu H&nniba- 
lis; ne de majoribus natu quidem 
quisquam; takie po: qnidam, u- 
nus, nemo, panel, quid, aliquid, 
nihil, nobilissimus de senatoribus; 
aetate proiimus de bis, qui-; ho¬ 
mo de plebe; homo dc sobola 
III) Przy wyobrażeniach czasu dla 
oznaczenia: a) natychmiastowego, 
bezpośredniego następstwa: zaraz 
po, od, somnus de prandio; sła- 
tim de auctione venire: diem de 
die, dzień po dniu; ode dnia do 
dnia; b) początku: de die potare, 
epulań; porów, jednak następ, c) 
przeciągu: podczas, w ciągu, o, 
de die vivere cum laironibus 
(przez cały dzień); de tompore 
(w czasie zwyczajnym); de nocte 
(w nocy), media de nocte; media 
do luce; de tertia ńgilia. 

Oea, ae, ż. bogini. 
Dealbo, 1. pobielać, gipsem albo 

wapnem tynkować, columnas. 
Deambulo, 1. przechadzać się. 
Dearmo, 1. rozbrajać. 
Debaoohor, 1. być w uniesieniu, 

srożyć się. 
DebellUor, Orls, m. zwycięzca, 

pogromca. 
Dobełlo, 1. zwyciężyć, pokonać, 
superbos; położyć koniec wojnie, 
nondnm deWlatum cum Yolscis 
esse; debellało, po skończeniu 
wojny. 
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Debeo, dębni, debitom, 2. być 
winnym, dłużnym, alicui pecu- 
niam; peeunia, frumentum all- 
cni debetur (należy się); alicui; 
longius debere; stąd debita pe- 
cunia, i debitnm, i, w. dług. — 
Przenoś, być winnym co, t. j. a) 
być do czego obowiązanym, mieć 
dla kogo obowiązek, alicui gra- 
tiam; multum alicui; cum patriae, 
quod debes, solveris; musieć, być 
po winnym, zwykle z tryb. bezok. 
debent habere rim; debitus, na¬ 
leżny, winny, należący się, i de¬ 
bitom, i, n. dług, obowiązek. 
Stąd być na co przeznaczonym, 
debere urbem (być przeznaczonym 
do założenia miasta); fatis debitus 
(na śnrieTć przeznaczony); Pergs- 
ma debita (na zniszczenie przezna¬ 
czone); natnrae debitnm reddero 
(wypłacić dług naturze, t. j. um¬ 
rzeć śmiercią naturalną); debemur 
mord nos nostraąue; debere ludi- 
brinm ventis (być wystawionym 
na igrzysko wiatrów); b) być za 
co obowiązanym, być komu co 
winnym, alicui beneficjum, salu¬ 
tem, Titam: alicui plurimum pro 
beneficiis; nil Jam coelestibus ul- 
lis debentem. 

Debilis, e ułomny, słaby, osła¬ 
biony, właś. i przenoś. 

Dobilitas, fttu, ułomność, wadą, 
linguae; słabość, animi. 

Debilitfctio, Sola, i- osłabienie, 
zwątlenie; ,d. atque abjectio aui- 
ał, upadek na duchu, zwątpienie 
o sobie. 

Debilito, 1. osłabiać, wycieńczać, 
aliqucm albo aliquid; - przenoś, 
nisi cirium suorum inridi* debi- 
litatab esset v(gdyby nie doznał 
przeszkody w działalności swojćj); 
ne animi debilitarentur militum 
(żeby nie były zrażone, zniechę¬ 

cone); dolor fortitudinem, magm- 
tudinem animi debilitat. 

Debitio, ónls. ś. dług, należność, 
właś. i przenoś. Tiiae: gratsae. 

Debitor, orla, m. dłnżnik, obowią¬ 
zany komu za co; — przenoś, ani- 
mae, viUe. 

Debitom, i, w. patrz debeo. 
Deeanto, 1. śpiewać, wyśpiewać, 

decantatae fabulae (oklepane, aż 
do uprzykrzenia powtarzane); 2) 
przestać śpiewać, albo mówić, sea 
jam decantaverunt fortasse. 

DeoSdo, mmi, cessum, 3. odejść 
oddalić się, ustąpić de foro; de 
agri parte tertia; de via albo wia 
(zejść z drogi, zbłądzić wlaśc. i 
przenoś.); er Italia; cnrsu sno 
Stąd w szczegół, ą) w znacz. woj. 
odejść, wyruszyć, de cotle, de 
yallo, er his region! bus; Bioilia 
loco supenore: <>) z urzędn ustą¬ 
pić, przestać urzędować, de albo 
ez proyincia; er Africa; wovin- 
oia; c) d. de rita, albo samo de- 
cedere, rozstać się z tym światem, 
skonać, umrzeć; morbo d. (um¬ 
rzeć na jaką słabość); d) alicui d. 
ustępować komu z drogi dla usza¬ 
nowania; 2) o czasie: schodzić, u- 
plywae, tempora decedentia; o 
gwiazdach: zachodzić; sol, stellae; 
o wodach: opadać; o febrze: zmniej¬ 
szać się; opuszczać; — 3) w znacz- 
umysło.: ustępować, cura decessit 
de sliquo, albo alicui; ira men- 
te decedit (ustępuje, łagodnieje); 
de jus sno; de oSicio, odstąpić 
z drogi powinności; de sentantia; 
takie*, a snperioribus decretis; u- 
stępować, być niższym co do war¬ 
tości, peritis ; Hymetto mella de- 
ceduut. 

Deoalte, albo -la, ae, i. zamek 
w Attyce. 

Daoem, dziesięć, per annos d-; de- 
cem sunt facti, qui-; d. delegarat, 
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quibus-; decem prinii, albo decem- 
primi, oram, m. dziesięcin naj¬ 
starszych radzcó w,senatorów w mia¬ 
stach municypalnych i koloniach. 

Deoember, bris, tn. grudzień; przym. 
grudniowy, calendae, idus, d.j 
poet. o roku: hic tertius d. ex 
quo— 

Dooempida, ae, I. miara dziesię- 
cio-stopowa. 

Deoempedfitor, oris, m. mierniczy. 
Deoemptez, pliols, dziesięciokrot- 
tny, dziesięć razy większy. 

Dooemprimi, patrz decem. 
Deoemsoaluraa, a, urn, dziesięcio- 

wioslowy. 
Deosmvir, viri, m. jeden ze zgro¬ 

madzenia dziesięciu mężów; w licz. 
mn. decenmri, orum, dziesięciu 
mężów, decemwirowie, d. legibus 
scribendis, najwyżsi urzędnicy 
w Rzymie 303 —305 po założeniu 
Rzymu ustanowieni do zebrania 
i ułożenie praw; d sacrornm al¬ 
bo sacns facinndis, zgromadzenie 
kapłanów do nadzoru i tłómacze- 
nia ksiąg sybiilińskicb; d. litibus 
jndicandis, sędziowie do rozstrzy¬ 
gania pewnych spraw; A. agris 
metiendis dividendisque, urzędni¬ 
cy do wymiaru i podziału ziemi 
w koloniach. 

Deoemwiraiia, e, tyczący się dc- 
cemwirów 

Deoemwlr&tua, us, *». godność, u- 
rząd deccmwira. 

Decena, tis, przystojny, przyzwoi¬ 
ty, amietns; piękny, Gratiac de- 
centes. 

Deeonter, przysł. przystojnie, przy¬ 
zwoicie, stosownie. 

Deoentia, ae, i. pizystojność, przy¬ 
zwoitość. 

Daceo, decui, 2. (nieosob.), być 
stosów nem, przyzwoitem, id quem- 
que deeet (przystoi), minus dili- 
gens quam tantum principem de- 

cuit; non dccere se arbltrabatur 
asseciam esse praetoris; quid de- 
ceat in oratione. 

Decerno, cr6vt, orStum, 3. roz¬ 
strzygać, rem dubiam, pugnam; 
postanowić, nchwalić, aliquid de 
aliqua re; aliquid; z nast. ut; 
przyznać, zezwolić na co, trium- 
phnm, henores, statuas; pornczyć, 
iłlicui bellnm; prorincias priTatir, 
decreta est ei Gallia; umyślić, u- 
łożyć sobie w myśli, z tryb. bez. 
decreram cum eo rirere, także 
z 4 przyp. i tryb. bezok. illud 
tempus oxspcctandum decrevemnt. 
2) nieprzech. a) rozstrzygnąć, u- 
kończyć, załatwić, w dobry spo¬ 
sób: eipetenda est magie refie 
decernendi quam decertandi; i) 
w sądzie: spór toczyć, uno judi- 
cio de fortunis omnibus; de capi- 
te; c) rozstrzygnąć orężem, wal¬ 
czyć, de proelio, ferro, armis; 
ciasse, córci nos; cum aliqvo; con¬ 
tra vim hostiom; apud Padom 
decernit; d) uznać, osądzić,illum 
decrernnt dignum. 

Deoerpo, cerpsi, serptum, 3. ob¬ 
rywać, zrywać, florem, folia; po- 
mum arbore; a stąd używać, fruc- 
tus ex re; — przenoś, odejmować, 
zmniejszać, ne quid jocus de gra- 
ritate decerperet; nihil sibi ex ista 
Uude centurio dccerpit. 

DSoert&tio, Anie, i. spór. 
Dóoerto, 1. walczyć, potykać się, 
spierać się, proelio, pugna, cum 
aliquo, cum toto exercitu; często 
samo dec.; Demosthcnes et Aes- 
chines Inter se decertare solili 
sunt; poet. Africus Aquilonibus. 

Dóoeeaio, Ania, i. odejście, ustą¬ 
pienie (z urzędu); umniejszenie, 
ubywanie. 

Dóoe-sor, Aria, m. poprzednik 
w urzędzie. 

DAoasras, us, oddalenie się, ustą- 
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pienie (z urzędu); zmniejszenie, 
aestus; zejście, śmierć. 

Deoet, patrz deceo. [belgijskiej. 
Deoetia, ae, i. miasto w Gallii 
Dodaniu, patrz Deoius. 
Deaido, oidi, et sum, 3. odcinać, 
odrywać; — przenoś, spćr roz¬ 
strzygnąć, załatwić, stąd ugodzić 
się, wejść w ugodę, rem, negotia, 
de aliqua re; cum aliquo. 

Dsoido, oidi, 3. epadać, opadać, ex 
arboribus; ez equo; ab equo; equo; 
ei eqnis in terram; decidunt comae; 
stąd wstąpić do grobo, umrzeć; 
o rzece: wpadać, ex doreo mon- 
tis in marę; — przenoś, a) upaść, 
być pokonanym, non firtute hos- 
tium, sed amicorum perfidia; a 
spe (w nadziei być zawiedzionym); 
b) popaść, in frandem. 

Deoies, pnytl. dziesięćkroć, Ł een- 
tena (centom) milia pasmum; HS. 
dec. centena, albo samo decies, 
milion sestercyj. 

Deoima, patrz decimus 
Deolm&uus, albo decum-, a, um, 
tyczący się dziesiątej części, ager, 
z którego pobierano na rzecz skar¬ 
bu część dziesiątą; frnmentum, 
dane w dziesiątej części; stąd de- 
cimanus, i, ot. ten który wziął 
w dzierżawę dziesięcinę (mulier); 
decum&na, żona dzierżawcy; 6) do 
dziesiątego legionu należący, mi- 
lfes; zwykle w licz. mn. dec'mani; 
c) należący do dziesiątój kohorty, 
porta (główna brama obozu Rzym¬ 
skiego przy którćj były umiesz¬ 
czone dziesiąte kohorty). 

Deoimue, a, um,dziesiąty, decimum, 
dziesiąty raz; rtm. decima, ae, i. 
dziesiąta część, dziesięcina; jakiś 
dar, który składano senatorom, pó¬ 
źniej cesarzom; b) bardzo wielki, 
ogromny, unda. 

Decimus, i, n- rzymskie prze¬ 
zwisko 

Doclpło, c«pi, ceptum, 3. łapać; 
podejść, zdradzić, łudzić, mamić, 
oszukać, aliquem; decipi fraude; 
casu magis quam Tirtute; decepti 
ordine atque vestita; poeb nie¬ 
postrzeżenie , nieznacznie przepę¬ 
dzić, (Lem, noctem; zapominać, 
w niepamięć puszczać, Unici la¬ 
bo rum (Uborem) decipi tur sono 
(zapomina o udręczeniach). 

Dsolsio, finta, i- ugoda, układ. 
Dęciu*, a, um, nazwisko rzym¬ 
skiego rodu; stąd Deciasus, a, 
um, Decyański. 

Deolamfctlo, finta, i. deklsmacya, 
ćwiczenie krasomćwskie, dla za¬ 
stosowania tonu do myśli i dokła¬ 
dniejszego jej wyrażenia; 2) krzyk 
w mówieniu. [w wymowie. 

DeclamMor, Orfa, m. ćwiczący się 
Deolamatdrius, a, um, 4o ćwi¬ 

czeń krasomówskićh należący. 
Deolamito, 1. ćwiczyć się w wy¬ 

mowie, miewać mowy dla wpra¬ 
wy; C&U6&S; gotując się do mó¬ 
wienia przeciw komu, de aiiquo. 

Deolamo, 1. ćwiczyć się w wy¬ 
mowie; krzyczeć, piorunować, 
contra albo in aliquem. 

Declbr&tio, finls, i. objawienie, 
objaśnienie, przedstawienie. 

Dociaro, i. oznaczyć, dac poznać, 
pokazać, ducis nave deolarata su- 
is; — przenoś, o) unaocznić, opi¬ 
sać, skreślić, Łsntas res tam bre- 
riter potuisse declarart; quod per- 
tineat ad eatn (imagmam ritae) 
declarandam; b) wykazać, dowieść, 
udowodnić, objawie. summam be¬ 
ri ero len tiam; quod quum in aliis 
rebus declararit, tum-; z 4 prz. 
i tr. bez.; z utrum-necae-; często 
samo decl. e) zapowiadać, zwiasto¬ 
wać, munera; publicznie ogłaszać, 
consulem; declaratus rex Koma; 
aliqnem riotorem; d) przepowia¬ 
dać, res futuras 
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DeAUa&tlo, Anls, I. zgięcie, na¬ 
chylenie , eorporis, capitis; kli- 
atl, krą) świata, mnndi, coeli; 
unikanie, chronienie się, laboris; 
mabwum. 

Declino, 1. odwracać, zwracać, 
agmen; ictnm; iter eo; wymijać, 
unikać, urbem; regionem; impe¬ 
tom; 2) niepTzech usuwać się, u- 
chylać się; zbaczać, de Tia, ab 
aliqno; a Capua; Tia; — przenoś, 
odstępować, unikać, a proposito: 
a maiis. 

Deellvis, e, spadzisty, pochyły; 
rzecuiw. per declive erat receptns 
(przez miejsce spadziste); i decli- 
via, n. urwiska. 

Declirita*, atl«, i. spadzistość. 
Deooefcor, Aria, m. marnotrawca, 

ułratnik. 
Deoollo, 1. ścinać, uciąć głowę. 
Dooólor, arie, zmieniony co do 
koloru; Indus (opalony od słoń¬ 
ca); — przenoś, szpetny, brzydki, 
dec. fama, niesława. 

Deooloratlo. onls, i. blakowanie, 
puszcz-nie farby (kolor. 

Deoolóro, 1. blakować, zmieniać 
Seodąno, cozi, coctum, 3. ugoto¬ 

wać , olus; — przenoś- su&ritas 
decocta (zniewieściały); 2) stopić, 
ąuartam partem argenti; — prze¬ 
noś. zmarnować, trwonić, prae- 
teztatnm te deeozisse; hnne alea 
decozit. 

Deoor, 6ria,f». przystojność, ozdo¬ 
ba, wdzięk, piękność. 

Deoóre, przyst. przystojnie, ozdo¬ 
bnie, pięknie. 

Oeodro, 1. zdobić, stroić, aliquem 
albo aliqnid aliqna re; — prze¬ 
noś. uwielbiać, uświetniać. 

DeoArun.a, um, przystojny, ozdo¬ 
bny, piękny, d. frondę, ozdobio¬ 
ny, — przenoś, przyzwoity, przy¬ 
stojny, nihil magis decorum est, 
quam aequalitas uniyersae Titae; 

ntaou>. decorum,i,». przystojność) 
przyzwoitość. 

Deerepitus, a, um, bardzo stary, 
zgrzybiały. 

Deoreeoo, crevi, cretum, 3. uby¬ 
wać, zmniejszać się, febris, luną, 
dies. 

DeorStum, i, n. (od decerno), wy¬ 
rok , postanowienie, uchwala, roz¬ 
porządzenie; prawidło zasadnicze, 
zasada nauki. 

Deoum&nns, patrz decimanus. 
Deoumbo, oubui, 3. kłaść się; o 

pokonanym szermierzu: upaść. 
Secomo, decumus, patrz decim-. 
Decuria, ae, i. dziesiątek, dzie¬ 

sięcioro czego, osób lub rzeczy, 
w ogóle: oddział niekoniecznie ści¬ 
śle z dziesięciu złożony. 

Demurtttio, Ania, ś. i decuriatus, 
us, m. dzielenie na dziesiątki. 

Deeurio, 1. na dziesiątki dzielić. 
Deeurio, Ania, m. naczelnik deku- 
ryi; 3) urzędnik wyższy lub sena¬ 
tor w miastach mniejszych i osa¬ 
dach. 

Deeorion&tus, ns,m. dostojeństwo 
dekuryona. 

Deeurro, cucurri, i curri, cursum, 
3. zbiegać, spływać, de tribuna- 
li, de montibus, ab arce; ex mon- 
tibus in raiłem; tramitc; in por¬ 
tom, in marę; ad regionem; ad 
aliquem; 6) dla osiągmenia pewne¬ 
go celu: biedź dokąd, śpieszyć, 
jechać, płynąć, ad calcem; >ns; 
quam si in spatio (w zawodzie) 
decurreret; szczegółmćj o obrotach 
wojskowych: manewrować dla ćwi¬ 
czenia, decurrere in armis;—prze¬ 
noś. uciekać się do czego, ad haec 
jura, ad preces, decurritur ad il- 
lud extremum S. C. 2) przebie¬ 
gać, spatium (zawód, plac goni¬ 
twy); — przenoś, aj skończyć, do¬ 
konać, una taborem; dec. viUm 
albo aetatem, przepędzić życie; 
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b) opowiadać, wykłidać, quae de 
arte decursa sunt. 

Ceonnio, ónla, zbieganie, goni¬ 
twę, wycieczka, ćwiczenia woj¬ 
skowe. 

Dóourctu, ns, *• zbieganie, spły¬ 
wanie , d. rapidus (nmmum); aqu*e 
e montibus, de monbbus; spadzi- 
stość, pochyłość, pUniciei; obro¬ 
ty wojenne, natarcie: 2) przebie¬ 
ganie; — przenoś, mci tempone, 
schyłek mego zawodn; honorom; 
skończenie urzędowania. 

Sionrto, 1. skracać, obcinać. 
Deous, orla, n. ozdoba, piękność; 

— przenoś, świetność, sława, go¬ 
dność, czyn świetny, rerom decua 
in Tirtnte poaitnm; belli decora. 

Smouo, 1, dzielić na krzyż- 
rteońtio, eassi, cussum, 3. zbijać, 
strącać; — przenoś, odpędzać, wy¬ 
pędzać 

Dódoeeo, decni 3. (nieos.), nie 
przypadać, być niepizystojnćm, 
nieprzyzwoitóm, si quid dedcceat; 
aliqnem; simnlare. 

Dodśoor, ćris, nieprzystojny, ha¬ 
niebny. 

Dedecóro, 1. hańbić, zniewalać. 
Dodoooróae, przytt. haniebnie. 
Dedoooróiua, hańbę przynoszący, 
haniebny. , 

Dedśooa. orlo, n. niesława, hań¬ 
ba, wstyd; dedecori esse, być 
hańbą, hańbić; dedecna admittere, 
dopnścić się czynu haniebnego. 

Dedieatio, dnia, *• poświęcenie, 
aedis, tattpli. 

Dodteo, 1. mdwić, wykazywać, in 
censn praedia; 2) poświęcać, tem- 
plnm ailcni; deinbrom alicujus; 
także: Concordia® (t. j. simtla- 
cram Co-cordiae) aede; podobnież 
Jnnonem, Fidem, Tiitntem; 3) 
przypisać, ofiarować, librom ałi- 
coi; poświęcić, eqnj memoriae et 
nomini nrhem. 

pódignor, 1. jako niegodnego od¬ 
rzucić, pogardzać, lekceważyć, 
aliqnem; comitom; aliquempatrem, 
z tryb. bez. Tenire. 

Dediaoo, dłdici, 3. oduczyć się, 
odwyknąć, zapominać, aliqnid; 
z tr. bez. 

Deditteiua, a, urn, ten który się 
poddał w moc czyją; dediticii, 
poddani, w przeciwieństwie wzglę¬ 
dem socii. 

Deditio, 6nlo, i, poddanie się, fa- 
cere deditionem hosti, poddać się; 
także; deddione facta; - aliąuem 
albo urbem in d. acciperę, reci- 
pere, przyjąć na swoją łaskę i 
wolę nieograniczoną*, in d. rem- 
re i subire d., poddać się 

Doditua, a, um, oddany czemu, 
rita fhgihu: dedita, życie wylane 
na rozpustę; przychylny, przy¬ 
wiązany, Epaminondas praecepton. 

Dedo, didi, ditom, 3. poddać, 
oddać, wydać, aliąuem ailcni ad 
supplicium; aJiąuem ad necem 
albo nęci; aliquem in crociatum; 
aliąuem telis bostium; dedere se, 
poddać się na łaskę i niełaskę; 
d. se in di Sonem alicujus; se aii- 
cni, se et suos alicui; se suaque 
omnia, se atqne oppidum; Cirtam; 
stąd deditus, ten, który się pod¬ 
daj, poddany, podległy, często 
w licz. mn.; — przenoś, rystawić 
kogo na co, aliqnem libidini al- 
teiius; aures suas poetis (sinebać, 
przysłuchiwać się); se d., poświę¬ 
cić się, oddać się, se patriae, rei- 
pubhcae, literis, amicitiae alicu¬ 
jus; se ad scribendum; se lacri- 
mis; takie; se alienis moribus; 
dedita opera, umyślnie, z na¬ 
mysłu. 

DodOoo, duzi, ductum, 3. I) wy¬ 
wozić, odwieźć, wyprowadzać, od¬ 
dalać; 1) o ludziach i żwierzętach: 
suos ez agris; ex proTincia ali- 
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quem; pecora, a stąd w szczegół 
q) we względzie wojennym: od¬ 
ciągnąć, kazać wyjść, wyprowa¬ 
dzić, pr&esidia de iis oppidis; 
praesidia ab Argis; legionem ab 
opere; ezercitum ez lns regioni- 
bus; legionem Onco; emtałibos 
praesidia; miiites ez hiberuis ad 
&Hquem: legionem in hiberna; vi- 
giłias (zaciągać, rozstawiać); b) 
z posiadłości wypędzić, wyrugo¬ 
wać, aliqnem ez ea possessione; 
aliquem de fundo (z miejsca bę¬ 
dącego przedmiotem sporn wyru¬ 
gować); c) kolonią czyli osadę za¬ 
prowadzić, założyć, qui initio dc¬ 
ii użerani (coloniam); coloniam in 
locum albo in loco* Jiarbona co¬ 
lom* deducta est; dcducti eo ci- 
res Bomani; homines agris publi- 
eia; d) odprowadzić, aliąuem in 
carcerem. — Przenoś, a) odwieść 
kogo z prawej drogi, od sposo¬ 
bu życia i t p., odciągnąć, znie¬ 
chęcić, odstręczyć, wyprowadzić 
z czego, uwolnić, aliquem a recta 
ria, aliąuem de animi piaTita¬ 
tę, aliąuem a pristino victu, ali¬ 
ąuem de sententia, de fide; ali¬ 
ąuem ab humanitate, pietate, reli- 
gione; aliąuem a timore, tristitia; 
ć) odwieść kogo od stronnictwo, 
oderwać, aliąuem; adolescentes 
praemio deducti; 2) o Tzcczach 
nieżyjących: a) przeprowadzać, 
sprowadzać wodę, rivos, aąuam 
Al banan,. — przenoś, wyprowa¬ 
dzić, wywodzić, nomen ab Anco, 
genus ab aliąuo; mos undn de- 
duetns (skąd powstał zwyczaj) 
fc) odciągać w rachunku, ut cen- 
tum nurni deducerentur de capi- 
tc (od kapitału); — przenoś, od¬ 
dalać, haec de corpore; curas a- 
nimo; II) sprowadzać: a) o lu¬ 
dziach: miiites de Talio; ea: lock 
superioribus in campum; in inte¬ 

riorem Oalliam; miiites 111 płannm 
ezercitum in campum; b) o rze¬ 
czach nieżywotnych: carmina pos- 
sunt coelo deducere lonam: umos 
montibns; montes in aeąuor, in 
planum; amnes deducunt undas in 
marę; vela albo carbasa; nares 
Babylonem; classem; spuścić, ez 
navalibus narom; nnam navem ez 
n*valibus eortim; nares a Melo- 
duno; nares litore; naves in a- 
quam: — przenoś, sprowadzić, o- 
rationem de coelo; III) o ludziach: 
a) zaprowadzić, odprowadzić, wziąć 
z sobą, towarzyszyć komu, ali¬ 
ąuem secnm Komom; aliąuem ad 
aliąuem albo in locum; in forum 
(odprowadzić dla uszanowania); 
quo se deduci rellet; ez S&rdiuia 
Q. Ennium poetam; b) stawić przed 
kim dla posłuchania, ad JEumc- 
nem deductuc; aliąuem in con- 
spectum Cacsaris; c) jako gościa: 
wprowadzić, aliąuem ad hospitem; 
hospites donmnt; d) na naukę za¬ 
prowadzić, aliąuem ad aliąuem; 
e) deducere nuptain, wprowadzić 
po zaślubieniu żonę do domu mę¬ 
ża, virgjncm ad aliąuem albo ali- 
cui; /) prowadzić w uroczystym 
pochodzie, aliąuem triumpho; — 
przenoś, doprowadzić kogo do ja¬ 
kiego stanu, usposobienia, aliąuem 
ad aliąunm discipiinam; aliąuem 
ad iniąuam pugnandi rationem; a- 
liąuem in eum c.tsom, in pericu- 
lum, ad fletum misericordiamąue; 
aliąuem in amplitudinem; "dokąd 
zwabić, quod in ea loca erat de- 
ductus; skłonić do czego, namó¬ 
wić, pobudzić, aliąuem ad eam 
seutentiam; sibi osse facile Seu- 
(hen deducere, ut eos terra de- 
pelleret; 2) rzeczy nieżywotne: 
zaprowadzić, wprowadzić, impedi- 
menta in collem, nares in portum; 
— przenoś, rzecz do czego dopro- 
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wadzić, narazić, rem ad arna: Tern 
in pcricnlnm: rem huc, ut-; rem 
in eum locum, ut-; quem in lo¬ 
cum res deducta sit, vides (do 
czego przyszło). IV) wyciągać nić, 
prząść, leń pollice filum; stąd— 
przenoś, argumentom in tcla (umie¬ 
ścić ; audi, quo rem deduc&m (do 
czego doprowadzę); rersus, poe- 
mata, wysnuć, wypracować; ad 
mea perpetuum deducite tempera 
carmen; przeciągnąć, rem in noc- 
tem; skreślić, literam mero. 

lioduotio, Snls, i. sprowadzenie, 
wyprowadzenie, 1) o osobach: a) 
rozpolożenie wojska, in oppida 
militam crudchs ded. b) wypędze¬ 
nie, wyrugowanie z posiadłości, 
ń; e) przeprowadzenie, przenie¬ 
sienie osady, qua erit in agros 
istos ded.¥ 2) o rzeczach nieży¬ 
wotnych- a) sprowadzanie, spusz 
czasie wody, Aquae Albanae; b) 
potrącanie w rachunkach, ex qna 
(pecunia) ne qua ded fieret; II) 
wywód w rozumowaniu, ratlonia. 

Deduotor, óris, m. ten, który ko¬ 
go odprowadza, komu towarzyszy. 

Dcduotus, a, urn, wyciągniony, 
cienki, slaby; — przenoś, carmen 
ded. o poezyi pasterskiej, wiersz 
odznaczający się prostotą. 

Daerro, 1. zabłąkać się, zabłądzić, 
itinere; in itinere; — przenoś, sors 
deerrabat ad panim idoneos. 

Defatigatio, dnia, i. utrudzenie, 
znużenie. 

Defatigo, 1. zmordować, zmęczyć, 
defetigatus, zmęczony, strudzony. 

Dsfectlo, 6nls, i. odstąpienie, od- 
padnienic, w znacz. wlaś. i prze¬ 
noś. 2) ubywanie, brak; solis, lu- 
nae (zaćmienie); ńrium, upadek 
sil; ammi, upadek na duchu. 

Defectus, a, um, osłabiony, podu¬ 
padły na siłach. 

Dofeotus, na, n. ubywanie; brak. 

solis i lunae, zaćmienie słońca i 
księżyca. 

Defendo, fendi, fensum; 3. odwra¬ 
cać, oddalać, odpierać, wstrzy¬ 
mywać, hostem (a fossa); ignem 
a tectis; solstitium pecori; aesta- 
tem capeliis; srdores solis: ignem 
jactum et lapides, ictus, bellum; 
ńm, injuriam, pericula; furorom, 
i tym pod.; crimenalicujus rei (od¬ 
pierać zarzut); b) zasłaniać, bro¬ 
nić, ochraniać, se miaque ab ali- 
quo; a ceteris se; se a fluitimis; 
ab hoste deos publicos; Tejentes 
adrersus popalam Bomanum; ali- 
quem contra injuriam; Aeduos; se 
armis; mann; se loco superiore, 
opportunitatibus Idei; aliquem in 
pcriculis; in judiciis defensus; 
nullis defendentibus (bez zadućj 
obrony); Italiam ab bostibus: Gal- 
iiam ab injurla; vitam a tolis; e- 
jus ezistimationem ab inimicis; 
ciTitatcs contra a!iqucm; Capito- 
lium, oppidum, patriam, prorin- 
cias, innoceutiam i t. p; c) za¬ 
pewniać, otrzymywać, locum su- 
um, ofiicium censur&e; d) bronić 
słowami, utrzymywać, twierdzić, 
walczyć o co, rem. id, ut-; re- 
rissime defenditur, nunquam ae- 
quitatem ab utilitate posse sejun- 
gi; także; na obronę co przyta¬ 
czać, id quod defendit, Telia con- 
ccdere; e) uwolnić, oswobodzić, 
urbem captam ferro. 

Defensio, dnia, z. odpieranie, od¬ 
dalenie, zbijanie zarzutów, crimi- 
nis, sccleris; obrona, orężem albo 
słowami; urbium diguitatis; w są¬ 
dzie: qua defensioue illis pericu- 
lo liberatis; także: uniewinnienie, 
crimini d. quaeritur; pismo, mowa 
na obronę, Demosthenis, Cice- 
ronis. 

DSfenaito, 1. często bronić, cau- 
sas. 
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D*fenso, 1. gorliwie bronić, moe- 
uia, aliquem ab hostibtń. 

DSfensor, Aria, n. ten, który co 
odwraca, odpiera, nccis, periculi; 
b) obrońca, juris et libertatis; — 
przenoś. slup > belka obrończa, 
palisada. 

Defero, tuli, latum, znosić, nano¬ 
sić, ramalia tecto; Tybris dcfcrt 
purgamina in marę; dolia, quae 
amnis defcrret; dcferri, runąć, 
spadać, in praeceps, in foreas;-— 
przenoś, znieść, zburzyć, aedes in 
planum; II) zanieść, oddać, przy¬ 
nieść , przenieść, U teras ad Gae- 
sarem; libros ad aliquem; aurutn 
in aerarium; mu nera alicui, pal- 
mam alicui. Stąd zapędzie, za¬ 
nieść, w znacz. bier. byc zanie¬ 
sionym, dostać się, aestus defert 
nares in terram; navis delata On- 
cnm; longius delatus aestu; one- 
rariao duae paulio infra delatae 
sunt; hac (navi) delatus in Cili- 
ciam; Germani ad castra Boma- 
norum delati sunt; errore deferri 
per quatuor stadia (błąkać się, tu¬ 
łać się); umieścić, złożyć, signa; 
— przenoś, polecać kogo, przed¬ 
stawiać do wynagrodzenia, ali- 
qucm ad aerarium in beueficiis; 
b) przełożyć co komu, deferre a- 
]iquid ad aliquem, zdać co na ko¬ 
go, zostawić ,do czyjego uznania, 
rozstrzygnienia, rem, causas, con- 
troversias lito6que, i t. p. c) ofia¬ 
rować, powierzyć, przyznać co 
komu udzielić, nadać, ad ali- 
qnem sumuiam imperii, sammam 
beili, rerum summam; alicui bel- 
lum contra aliqucm, regnum ci- 
Yitatis, consulatum, honorem, stu¬ 
dium; także: qui (houores) a po- 
pulo antę deferebantur; propter 
irequenter delatos honores: con- 
sulum praetorumque praefeeturae 
delatae quod delatum accipere 

noluissem (o pieniądzach ofiaro- 
wanycb); szczegół, hujus tantum 
memoriao delatum est (wspomnie¬ 
nie czynów jego tak było drogo 
cenione); d) donieść, uwiadomić, 
oznajmić, dac znać; ab aliquo »- 
liqnid; aliquid ad aliquem albo 
alicui, aliquid per aliquem; ali¬ 
cui suam roluntatem per literas; 
dc quibus quod inimici detulcrunt 
de defcctione patns detulit; res 
elata defertur ad Aristomachen; 
id Carthaginem delatum; rera, fal- 
sa, rana i t. p.: stąd nomen ali- 
cujus, alicui def. albo ,aliqu®Bi 
def. oskarżać; e) podawać do spi¬ 
su, omnibus in censum delatis. 

Deterzesoo, fcrvi albo ferbm, 3. 
przestać się gotować, wyburzyć 
się, wyszumićć, ochłonąć, uspo¬ 
koić się, wlaśc. i przenoś, ira, 
studia adolescentia. 

Defatlsoor, fessus, 3. utracić siły, 
zmordować się; często: defessus, 
zmordowany, znużony, aliqua re. 

Defloio, feci, fcctum; 3. I) nie- 
przech. 1) odpaść, przcniewierzyc 
się, stać się wiarołomnym; ab 
Aeduis, a Tege, a republica, ab 
amicitia alicujus (ab aliquo) »d 
aliquem, przejść na czyją stronę; 
qui defecerant; defeccrat Samos; 
— przenoś, a yirtutc; a mc ipse 
deficercm, odstąpiłbym od moich 
zasad; 2) wyjść, ustać, niedosta- 
wać, brakować, opadać, schnąć, 
niszczćć, deticit materia, frumen- 
tum, copia, fructus ex arboribus, 
tempus anni ad helium gerendum, 
deficiunt arma, munimerita; quum 
non solum vircs sed etiam tela 
nostris deficerent; deficit sol, lu¬ 
na (jest zaćmienie słońca, księży¬ 
ca); deficit mons (kończy się): stąd 
a) osłabnąć, upadać na silach, 
omdlćć, upadać z trudu, deficit 
miles; deficiunt membra; def. tot 
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bellis; stąd def. zemdlić, umie¬ 
rać; b) d. animo albo samo def., 
stracić odwagą, upadać na duchu, 
zwątpić o sobie; deficit ingenti 
iuctu rei ipse Latinus; c) legibus 
def. naruszyć, zgwałcić; II) przęch, 
kogo albo co opuszczać, odstąpić, 
brakować, deficit aliquem aqua, 
frumentum, toz, anima, tempus; 
deficiunt aliquem vires, latera; 
aliquem sanguis yiresque defi¬ 
ciunt i t. p.; stąd defici, byc po¬ 
zbawionym, ratione; animo defec- 
li, upadli na duchu. 

Defigo, fizi, fizum, 3. wsadzić, 
wetknąć, utkwić, wbić, asseres in 
terra; columellas in aliqua re; 
cmcem in campo; sudcs sub aqua; 
cuneos inter gaza; arborem terrae; 
hast&m tellnre; sicam in corpore 
(utopić); gladium jugulo. — Prze¬ 
noś. a) wlepić, na co skierować, 
zwrócić, oculos in aliqucm, albo 
in mitu alicujus; ora in terrain; 
mentem orationcmque albo curas 
in aliqua re (zatopić); b) ściśle, 
stanowczo oznaczyć, określić, quae 
angur injusta deflzent; c) w za- 
dumienie wprawie, osłupiałym 
zrobić, przerazić, aliqucm albo a- 
nimum alicujus; oculi defizi (o- 
słupiałe); także poet defizus lu- 
mina. 

Defingo, finzi, fictum, 3. kształ¬ 
tować. 

Definio, 4. ograniczać; przenoś. 
a) ściśle oznaczyć miejsce i czas; 
także: przepisać, legem; b) obja¬ 
śnić, opisać, określić; 2) skończyć, 
zamknąć. 

Definlte, przysl. wyraźnie, jasno. 
Defirutio, ćnia, ż. określenie, ozna¬ 
czenie, objaśnienie. 

DefinltlTUis, a, urn, objaśniający. 
Definltus, a.um, oznaczony, okre¬ 

ślony, wylnszczony. 
Defio, fieri, brakować, niedostawać. 

Deflagrttio, 6nłs, ł. spalenie się, 
spłonienie; — przenoś, zniszcze¬ 
nie, upadek. 

Deflagro, 1. przeeb. i niepizech. 
spalić i spalić się, zgorzeć; — 
przenoś, a) przcch. zniszczyć; nie- 
przech. przepaść, ze szczętem zgi¬ 
nąć; i) uspokoić się, uśmierzyć 
się, ira, seditio. 

Defieoto, fleid, fleium, 3. odgi¬ 
nać, odwracać, se de curriculo; 
in alium cursum deflecti (o rze¬ 
kach); novam viam (robić drogę 
na bok idącą); — przenoś, odmie¬ 
niać, inaczćj urządzić, rationem 
medendi; 2) nicprzecb. zbaczać 
wlaśc. i przenoś, de spatio; ora- 
tio zedeat illuc, nnde deflciit. 

Sefleo, flevi, flStum, 2. opłaki¬ 
wać, aliquem albo aliquid; 2) 
niepizech. spłakać się, wypłakać 
się. 

Deflóresco, florui, 3. okwitnąć, 
przekwitnąć, ritis;—przenoś, nisz- 
czćć, tracić żywość, moc, znacze¬ 
nie, formae digiutas; dehciae. 

Befluo, fluii, flurum, 3. spływać, 
ściekac, spadać, flumen monte, 
sudol a capite; defluit lapidosus 
riTus; pedes Tcstis defluxit ad i- 
mos; defluunt coronae; ei equo 
in terram (skoczyć); cohors defln- 
xit ad terram equis relictis; pły¬ 
nąć, secundo amne; Ostiam Tibe- 
ri; ad iusulam; alicui (do kogo); 
— przenoś, e sophistarum fonti- 
bus id dicendi genns ad forum de- 
fluxit (przeszedł); a necessariis 
artificiis ad elegantiora; 2) pły¬ 
nąć, kończyć się, dum defluat 
amnis; o włosach: wypadać, ca- 
pilli mihi defluunt; — przenoś, 
kończyć się, ubywać, iibi saluta- 
tio defluiit; unus me absente de- 
fluiit, (ubył, odstąpił mnie, prze- 
niewierzył się). 

Dofodlo, fi,di, fossum, 3. wyko- 
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pac, kepać, specus, siros, terram; 
2) zakopać, wkopać, auram, si¬ 
gnum in terram; ia comitio; sub 
tecto aliqnid. 

Delors, patrz desum. 
DeformŁtio, ónis, zeszpecenie. 
Deformla, e, niekształtny, zeszpe¬ 

cony, brzydki, szkaradny, w łase. 
i przenoś, motus corporis statusre; 
d. lucrutn (nikczemny); lartrea d. 
lnctn (wieniec zhańbiony); defor- 
me est de se ipsn praedicaTe. 

Deformitas, atis, i. szpetność, 
brzydkość, nieksztaltnośc, corporis, 
aedificiorum,—przenoś szpetność, 
hańba, sromota,ohy da, fugae, minii. 

Deformo, 1. (od formo), skreślić, 
odrysować, oznaczyć, locum, spe- 
ciem operis. 

Doformo, 1. (od forma), zeszpecić, 
zhańbić, zepsuć, domum; homo 
lnuitis ntiis deformahis. 

Defraudo, 1 krzywdzić, oszuki¬ 
wać, ubliżyć, atiąuem aliąua re, 
albo aliquem aliquid; defraudarc 
suum geninm, żałować sobie, uj¬ 
mować. 

Defrenstua, a, ma, Tozkiełznany, 

wyuzdany. 
Defrido, fncui, fricatum i frictum, 

1. ocierać, wycierać, wyskrobać, 
pupillas, equum;—przenoś, szczy¬ 
pać, szydzić, sale multo urbem. 

DefHngo, fregi, fractum, 3. od¬ 
łamać. 

Defugio, fagi, fugitum, 3. ucie¬ 
kać; 2) usuwać się od czego, u- 
nikać, niechcićć, dimicationes; 
proelium; asseutationem vulgi. 

Defundo, fudl, fusum, 3. zlewać, 
odlewać, nalewać, dehbamenta 
Mercnrio, rinum pateris. 

Defoe zor, funetns, 3. ukończyć, 
wykonać, odbyć, honoribus de- 
functus, który piastował godno¬ 
ści; defongi fatalibus malis (wy¬ 
brnąć); d. laboribus (pozbyć aię 

przykrości); parco rictu (przesta¬ 
wać na oszczędnćj żywności); d. 
rita, temporibus suis, morte, 
umr/.ćć; także bier: utinam sit Ae- 
functum, oby to już było wyko¬ 
nane, Terent. Ad. III. 5. <33- 

Degener, erts, wyrodny, patni 
oris, ten. który nic ma ojcowskiej 
wymowy; 2) podły, nikczemny, 
degeneres arumos timor arguit. 

Degenero, 1. wyradzać się, o lu 
dziach, żwierzętach i roślinach, 
właśc i przenoś, degenerat homo; 
d, a parentibus; in mores Persa 
rum; 2) przech. psuć, animos. 

Deglubo, głupsi, gluptum, 3- obłu¬ 
pie, obdzierać ze skóry. 

Bego, degi, 3. spędzać, aetatem, 
vłtam, albo samo degere, żyć. 

Degćańdinat, przestaje grad padać 
Degritwo, 1 obciązac; — przenoś 

hyc ciężarem, dokuczać byc prze¬ 
szkodą, aelas d.; ruluus dogra 
rabat. 

Degredior, gressus, 3. schodzić, 
zstępować, ex arce; monte; in 
campum , ad pedes, zsudac z konia. 

Oegrunnlo, Iro, brząkać, 
Bóguato, 1. kosztować, aliquid; 

z lekka się dotykać, corpus; do¬ 
świadczać, próbować, starać się co 
poznać, vis degustare ritam et 
fortunam meam. 

Dehlne, pr:t/sł. w następstwie, o 
miejscu i czasie: odtąd, potćm, 
późnićj, dalej. 

Dehiseo, ere, rozstępowac się, roz¬ 
padać się. 

Dehonesto, 1. znieważać, bez¬ 
cześcić. 

Behortor, 1. odradzać, frustra de- 
hortando; ah aliqua re, albo z na¬ 
stęp. ne-. 

Beluilra, ae, ż. córka Eneusa 
(Oeneua), siostra Tydeusa żona 
Herkulesa. 

Betu, patrz deinde. 
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Delnoeps, prtytl., następnie, z ko¬ 
lei, jeden po drugim, potćm, za¬ 
raz potem, w odniesieniu do miej¬ 
sca i czasu. 

Deinde i dein, pngst. odtąd, pó¬ 
źniej , potem, dalćj (w przestrzeni 
i czasie). 

Deiouidos, ae, m. syn Dojony, 
Miletns. 

Delphóbe, es, ż. córka Gl&ukusa. 
Detphdbua, i, w. syn Pryama i 
Hckuby. 

Bojeotio, onis, i. wyrzucenie z po¬ 
siadłości; alvi, rozwolnienie żo¬ 
łądka; — przenoś, animi, zwąt¬ 
pienie o sobie. 

Dejectu*, a, um, nizki, pochyły, 
spadzisty, łoca; — przenoś, trwo¬ 
żliwy, powątpiewający o sobie, 
auimo, spe. 

Dejootus, us, m. zrzucenie, upa¬ 
dek; spadzistość. 

Dejer- patrz dejur-. 
Dąjicio, jeot, jcctura. 3. zrzucić, 
strącić, zepchnąć, aliąuem de 
ponte, de saxo; se de muro (rzu¬ 
cić się); se per munitiones, se in 
marę; de superiore parte aedium; 
aliąuem equo; aliąuem in infe- 
norem locum; in Tiberim dejec- 
tns; wrzucić, librum in mąre, za¬ 
pędzić, nar es ad infenorem par¬ 
tem insulae dejiciuntur; spuścić, 
secunm elatam in capnt; strącić, 
ściąć, caput uno ictu; nakoniec 
dejicere tylko z 4 przyp.: deji. sta- 
tuas, hermas, turrim, muros, an- 
tennas, fundamenta murorum, ii- 
bellos; sortes (wrzucać do urny); 
lacnmas (wyiewać). Stąd w szcze¬ 
gół. aj wyprzćć, wypędzić, prae- 
sidia ei saltu; praesidia inde; 
nostros loco; hostes muro turn- 
busque; — przenoś, hoc dejecto 
(po jego upadku); de gradu albo 
de statu dejicere (zrazić kogo, 
zmieszać); de sententia (przypro¬ 

wadzić kogo do zmiany zdania); 
b) wypędzić z posiadłości, ali- 
qnem; aliąuem de agro commnni; 
c) zabić, ubić, pancis dcjcctis; 
feras; arem ab alto coclo; 3) spu¬ 
ścić, rultum, oculos in terram; 
poet. dcjcctns oculos (spuściwszy 
oczy); odwrócić, oculos do isto 
nunąoam, oculos a rcpublica; — 
— przenoś, a) oddalić, odrzucie, 
odwrócić, jugum scrvile a corri- 
cibus; quantum mali de humana 
conditione dejeccris; ritia a se 
ratione; cruciatum a corporc; b) 
zrzucić, strącic, pozbawić, ali¬ 
ąuem de possessione imperii; de- 
jecta conjoge tanto (pozbawiona); 
aliąuem dc honore; aliąuem ho- 
norc, aedilitatc, praetura, princi- 
patu; consulatu; spe. 

Dejuro, 1. przysięgać. 
Delabor, lapsus, 3. spuszczać się, 
spadać, spływać, zlecieć, z przyim. 
de, ez, albo a i przyp. 6; także: 
in aliąuid, wpaść w co, dostać 
się dokąd; — przenoś- a) wziąć 
się skąd, powstać, genera ab his 
plura delapsasunt, h) wpaść w co, 
albo na co, in morbnm, in su- 
spiciones; in istnm sermonem; a 
majoribus ad minera. 

Del&mentor. 1. opłakiwać, żalić 
się, z płaczem narzekać. 

Delasao, 1. zmordować, utrudzić. 
Pelatio, ónia, i. doniesienie, oskar¬ 
żenie. 

Dei&tor, 5ris, donosiciel, oskar¬ 
życiel. 

Delectftmentum, i, n. uciecha, 
zabawa, rozrywka. 

Deleotatio. ónia, i. przyjemność, 
uciecha. 

Delecto, 1. bawić, sprawiać przy¬ 
jemność, rozrywkę; se libris, znaj¬ 
dować przyjemność w książkach; 
aliąnem; mc dclectat aliąuid, al¬ 
bo z tr. bez.; często; delectari ali- 
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qua re, albo in oliąun re, zajmo¬ 
wać się czcm z przyjemnością, 
mieć w czem upodobanie. 

Deteotua, us, *». wybór, rarborum; 
zaciąg do wojska, instituere, ha- 
bere, facere. 

Delegatio, 6ni», ż. przekaz, zlece¬ 
nie (do wypłaty). 

Delego, 1. posyłać, odsyłać, ali- 
quem ad scnatum, alrąuem ad il- 
lud TOlumen; aliąuem in Tullia- 
num; zlecić, poraczyć, obsidione 
delegata in cnram collegae; prze¬ 
kazać, przelać na koęo (o wypła¬ 
cie długu), debitorem; — prze 
noś. zwalić na kogo, przypisać 
komu, aliąuid alicui, albo ad ali- 
quem. 

Delenlmentum, i, ». środek łago¬ 
dzący, ulga; ponęta. 

Delenio, 4 łagodzić; także: ująć 
sobie kogo, zjednać, aliąuem ali- 
qua re; anitnnm alicnjtu. 

Dblenitor, 6ris, m. ujmujący, przy- 
milający się komu. 

Deleo, delevi, dole tum, 2. wy¬ 
mazać co napisanego; — przenoś, 
zmazać, zatrzćć, maculam; zbu¬ 
rzyć, zniszczyć, urbes; spalić, ur- 
bem inccndio; znieść, wytępić, 
eiercitum omnem; Skończyć, bel- 
lum ta tam. 

Djlótrix, icla, i. niszczycielka, 
wygubicielka. 

Dalia, Deliacus, patrz Dolos. 
Deliberabundus, a, um, który-się 

wiele namyśla, rozważa. 
DallberStio, ónia, ż. namysł, na¬ 

radzanie się. 
Dellberatiwus, a, um, naradzają¬ 

cy się, do narady należący. 
Deliberator, 6rls, »». ten, który 

rozmyśla, rozważa, naradza się. 
Deliberłtu*. a, um, rozważany, 

roztrząsany, pewny. 
DelibSro, 1. rozważać, namyślać 

się nad czćm, naradzać się, dcli- 

berandi spatium (czas do namy¬ 
słu); cum &liquo; deliberata re; 
de siląca re; z utrum -an, albo 
z samem an-; w szczegół, aj ra¬ 
dzić się, pytać o radę,Delphos de- 
liberatum :aissi sunt, qui consu- 
lerent Apollincm; deliberantibus 
Pythia respondit; b) jako sku¬ 
tek: postanowić, mibi deliboratum 
est, postanowiłem. 

Dalibo, 1. skosztować, spróbować, 
dotknąć się lekko, cząstkę t cze¬ 
go zdejmować, wlaść. i przenoś, 
aliąuid, albo *liquid de «3iqua 
re, zmniejszać, ujmować, doli. de 
gloria alicujuii. 

Dr libro, 1, (od liber), odzierać 
z kory 

DeUbnoi Ubili, libutdm* 3. di- 
mazać, namaszczać, delibutn ve- 
neno dona, zatrute; — przenoś, 
delibutua gaodio, przejęty radością. 

DełloMe, przy*', przyjemnie, Is 
godnie, upTzejmie. 

Delio&tua, a, um, ucieszmy, ros- 
koszny, wytworny, miękki, piesz¬ 
czotliwy, zmysłowości oddany. 

Delioia* arum, i. u póżn. pisarzy 
delirium, ii, n. uciecha, roskosz, 
pieszczota; przepych, okazałość; 
osoba albo rzecz droga, ulubiona, 
Terectiu mol meum ot deliciae 
Stąd zdrob. deliciolae, arum, z. 
roskosz. 

DsUotom, 1 n. przestępstwo, wy¬ 
kroczenie, błąd, 

Duligo, 1. (od ligare) wiązać , przy 
wiązać, aliąuem albo aliąuid ad 
aliąuid; sarmenta in cornibus ju- 
mentorum; także: saucios, zulnus 
(opatrywać, obwiązywać). 

Doligo, legi, lectum, 3, (od lege- 
re), brać, wybierać, obierać, lo¬ 
cum talem; diem ad inimicos op- 
primendos; ejus potissimum affi- 
nitatem: ducem (adbellum geren- 
dum); deligebatur, qui proiimus 
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esset affinitate; duce" sibi ulrer- 
sus barbaros; magistratu®; idoneos 
rei homines; locum domicilio; lo¬ 
cum castris; ex senatu In hoc con- 
silium; stąd delectus, wybrany; 
w licz. u. neczow. delecti qui- 
dam (wybór); delecti principum; 
delecti Aetołorum; delecti militum- 
equites ex omni copia; decem mi- 
li i ex copiis; d. legio: d. inanns; 
2) oddzielać, wyłączać, wydalić, 
ex acdibus. 

Dolino, liru, levi, livi, litum, zma¬ 
zać, przekreślić; namazać, nasma¬ 
rować. 

Dellnguo, liqul, lictum, 3. uchy¬ 
bić, zbłądzić, wykroczyć, zawi¬ 
nić, si quid delinquitur 

Doltaueaoo, licui, 3. roztopić się, 
rozpuszczać się; — przenoś, nisz- 
czćć, upadać. 

Dellrltlo, flnis, i. wyboczeuie 
z brózdy w oraniu; — przenoś, o- 
błąkanie umysłu. 

Deliro, 1. wyooczyc z brózdy w o- 
raniu; — przenoś, mtćo obłąkanie 
umysłu, szadćć, bredzić. 

DeltruB, a, urn, obłąkany na u- 
mysle, obrany z roznmu. 

Deliteaoo, litui, 3. ukrywać się, 
chować się, właśc. i przenoś, in 
allquo loco; aliquo loco; sub 
aliqua re; iftter saltus. {się 

Delltigo, ire, kłócić się, spierać 
DUo* i Delus, i, ś. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskićm, miejsce urodzenia 
Apollina i Dyuiy; atąd: a) Dc- 
lius, a, urn, Delijskl; tWt.. De- 
lius, Apollo; Delia, Dyaim; tak¬ 
ie nazwisko dziewczyny; Delium, 
ii, w. miasto w okolicy Tauagry 
w Beocyi ze znakomity świątynią 
Apollina; Deli sous, a, um, De- 
Hacki, Delijski. 

Delphi, orum, m. miasto w Fo- 
cydzie przy górze Pamassus, sła¬ 
wne wyrocznią Apollina; stąd Del- 

phos cormmpere est conatus (prze¬ 
kupić wyrocznią Apollina). Stąd: 
aj Delphi, ornm, et. mieszkańcy 
Delfów, b) Delptucns, a, um, Del- 
ficki, mensa Del., stół na trzech 
nogach, na wzór trójnogu delfi- 
ckiego. 

Delphinus, i, i Delphln, Inis, m. 
delfin, źwierz morski; 2) gwiaz¬ 
dozbiór. 

Delta, w. głoska grecka w kształcie 
trójkąta, stąd dla podobieństwa, 
niższa część Egiptu oblana ramio¬ 
nami Nitu i morzem. [zbiór. 

Doltóton, i, n. trójkąt, gwiazdo- 
Delfibrum, i, n. świątynia. 
Deludo, lusi, lusum, 3. zwodzić, 
oszukiwać, drwić zkogo. [lędźwie. 

Delumbis, e, mający skaleczone 
Delumbo, 1. skaleczyć lędźwie; — 
przenoś, osłabić, sententias. 

Delus, patrz Delos. 
Dfcmando, ftra, przekazać, poru- 
czyć, powierzyć, polecić, aliquem 
curae alicujns; aliąuem albo sli- 
quid alicui. 

Domena, tis, obłąkany, bezrozu- 
mny, głupi, zapamiętały, temeri- 
tas, discordia, furor. 

Dómenter, przytl. szalenie, zapa¬ 
miętale, nierozumnie. 

Dementla, ae, I. szaleństwo, nie 
rozum, zapamiętałość. 

Demereo, merui, meritum, 2. 
demereor, meritus, 2. zasługiwać, 
zarabiać, zasługiwać się komu, co 
bowiązywać sobie kogo czćm. 

Demergo, mersi, mersum, 3. za¬ 
nurzać, zatapiać, n&res; demorgi, 
pogrążać się, atonąć; — przenoś, 
plebs aere alieuo demersa (pospól¬ 
stwo zabrnęło w długi); patriam 
dcmersam extuli; qaem paulo an¬ 
tę eitulerat (fortuna); demergere 
est adorta (poniżyć, upokorzyć, po¬ 
grążyć). [rozmierzyć. 

Demetlor, mcnsus, 4. odmierzyć. 
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Demeto, messui, messom, 3. żąć, 
ścinać; poet. flotom pollico, zer¬ 
wać kwiatek; ense capnt 

Demigratlo, 6nłs, ż. przeprowa¬ 
dzenie się, przeniesienie się. 

DemłgrA, 1- wynosić się, wypro¬ 
wadzać się, do oppnlis; ex aedi- 
ficiis, ei insula; in aha loca; Athe- 
nas; — przenoś, hinc d. (rozstać 
się z tym światem, umrzść); stru- 
mae ab ore demigrarunt; de suo 
statn. 

Daminuo, minui, mlnótum, 
zmniejszyć, osłabić, ująć, właśc. 
i przenoś, rires, bona; aliąmd dc 
bonia: aliąnid ex potestate; bj ca- 
pite deminui, patrz capnt 

Penilatttio. dnia, i. zmniejszenie, 
uszczuplenie, osłabienie, właśc. i 
przenoś, de aliqua re, albo alica- 
jus rei; b) zbywanie, sprzedawa¬ 
nie, de bonis pnratornm publice; 
c) i capitis, patrz caput. 

Demlror, 1. dziwić się, aliąuid, 
albo z 4 przyp. i tr. bez.; czasem 
znaczy podziwienie połączone z nie- 
wiadomością, demiror, ubi nunc 
ambulet 

Demisce, pnytl. nizko; — przenoś. 
a) pokornie; b) podle, nikczemnie. 

DemUslo, Sals, i. zniżenie, spusz¬ 
czenie z góry; — przenoś, animi, 
smutek, upadek na dachu, 

DemUiui, a, urn, spuszczony, wi¬ 
szący, aur er; nizki, loca, ripae; — 
przenoś, aj przytłumiony, slaby, 
vox: bj pokorny, skromny, orator, 
ej skołatany, małego serca, fracto 
rfhimo et demisso; dj niewykwin- 
tny, prosty (o mowie); ej pocho¬ 
dzący, a magno danussum iióinen 
Julo. 

Demltigc, tire, zmiękczać, łagodzić; 
bier. łagodnieć. 

Demltto, misi, missum, 3. wpusz¬ 
czać, equnm in flumen; aliąuem 
per tegulas; wsadzić, aliquem in 

carcerem; posłać na tamten świat; 
skazać na śmierć, aliqnem ad imos 
Kanes, albo morti; 66 d. albo de- 
mitti, spuścić się, udać się, de- 
mitti de muris per manus; sc in 
Ciliciam; nachylić się; se ad au- 
res alicujus; se ob assem; se ad 
plauiora d. (zejść z wyższego miej¬ 
sca); spuścić, lumina rultum, ca¬ 
put; zesłać, imbrem coeio; wylo- 
wać, lacrimas; zapuścić, sublicas 
in terram, fundamenta in terram; 
huc stipites; zatopić, ferrum In 
ilia, albo jugulo; wykopać, alto 
in solido puteum; we względzie 
wojennym; sprowadzić, aciem e 
jugo montium; agmen, eiorcitum, 
i t. p. in interiorem campum, in 
vallem; albo samo: agmen, losem 
armaturam, se demittere, zejść— 
Przenoś, se in causam (wdać się 
w sprawę, przyjąć na siebie); a- 
liquid in pectus, wziąć do serca; 
se animo, albo animum, mentem, 
stracić serce, odwagę, upaść na 
duchu; demiiti ab aliquo, wywo¬ 
dzić swój ród od kogo. 

Demiurgu*, i, m. najwyższy urzę¬ 
dnik w niektórych rzeczach pospo¬ 
litych greckich. 

Dómo, dempsi, demptum, 3. ujmo¬ 
wać, odejmować, właśc. i przenoś, 
alicni molestiam, sollicitudinem; d. 
nubem snpercilio, nie być smu¬ 
tnym, posępnym; d. partem de die 
solido (przepędzić); d. de oapite, 
odtrącić, ująć z kapitału; demto 
fine, bez końca. 

Demooritua, i, filozof nowazćj 
szkoły Eleatyckićj z Abdery; stąd 
Demoorltena, albo -ius, a, um, 
do Demokryta odnoszący się; rt»- 
czoic. Democritei, oram, w. zwo¬ 
lennicy Demokryta, i, Democri- 
tea, oram, n. nauki Demokryta. 

Demollor, 4. rozwali^, zburzyć, sta- 
tuam, domum, tectum;—przenoś. 
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tyrannidis propugnaculai jus; d. 
culpam, zrzucić winę. 

Demolltio i Onla, i. obalenie, zbu¬ 
rzenie. 

Demonstratio, ónis, i okazanie, 
wskazanie; — przenoś, aj żywe, 
dobitne opisanie; b) rodzaj mowy, 
którój przedmiotem jest pochwala 
albo nagana; c) dowód. 

Demonatratlwus, a, nm, obejmu- 
jący pochwalę albo naganę. 

Demonstrator, óris, ten, który co 
wykazuje. 

Damonatro, 1. pokazywać, wska¬ 
zywać, aliąuid, albo ze zdaniem 
zależnćm; — przenoś, pokazywać, 
opowiadać, przedstawiać, udowo¬ 
dnić, unaocznić, alicui aliąuid, 
albo alicui z 4 przyp. i tr. bez-; 
siiva, quae supra demonstrata est; 
ze zdaniem zaleznćm; ut supra de- 
monstmimus, demonstratum est. 

Demordeo, Sre, odgryźć, odkąsic. 
Demórior, mortuus, 3. umrzeć, 
odumrzćć. [czyć. 

Dómóror, 1. zatrzymywać, zwló- 
Dem6veo, movi, motum, 2. odda¬ 
lać, odpędzać, odsuwać, wlaśc. i 
przenoś., aliąuem de loco; culpam 
ab aliquo; w szczegół. <t) oddalić 
kogo z urzędu, usunąć od. godno¬ 
ści, gradu aiiquem; — przenoś, 
animum loco et certo de stała; b) 
wypędzić kogo z posiadłości, ah- 
quem de suis possessionibus; albo 
pozbawić prawa do posiadania. 

Dómugitus, a, um, rykiem na¬ 
pełniony, paiudes. 

Dćmuloeo, mulsi, mulsum. 2. gła¬ 
skać, muskać. 

JDimum, prsytł. właśnie, wreszcie, 
wtedy dopiero, teraz dopiero, teraz 
właśnie, nunc demum; jam d.;tum 
d.; quint. d. aano; orto sole d.; oso¬ 
bliwie, szczególnie, rzeczywiście, 
w istocie; id d.; eo d.; ea d. ami- 
citia firma est. 

Damurmhro, 1. mruczeć, pomni¬ 
ki wać. 

Demut&tio, 6nis, i. przemiana. 
Demilto, 1. przemieniać. 
Denarius, ii, m. i denańus numus, 
rzymska moneta, która z początku 
dziesięć (od deni), a potćm sze¬ 
snaście assów albo cztery małe 
sestercyj zawierała. 

Denarro, 1. w szczegółach coś o- 
powiadać, d. matri, ut- (jak-). 

Dćnato, 6re, z wodą płynąc, wy¬ 
płynąć. 

Dćnego, 1. zaprzeczyć, odmówić, 
aliąuid, alicui aliąuid. 

Dćrtl, ae, a, po dziesięć, w przyp. 
2. denorum albo denum; w ogóle: 
dziesięć, bis deni. 

Denio&lis, e, rodzaj obrzędów re¬ 
ligijnych, odprawianych dziesią¬ 
tego dnia po czyjśj śmierci. 

De ulane, pnysl. 1) przy wylicza¬ 
niu. nakoniec, wreszcie, w koń¬ 
cu; 2) w przejściu do ogólnych 
wyobrażeń, w ogóle; przy stopnio¬ 
waniu: a nawet, aut demum; 3) 
przy zakończeniu: w ogóle zas, 
krótko mówiąc, jednem słowem; 
4) podobnie jak demum, właśnie, 
dopiero, nunc d.; tum d.; octiTO 
d. menso; mortuo d. (dopiero po 
śmierci). 

Denomin&tio, ónla, i. przezwanie. 
Denomino, 1. przezwać, nazywać 
kogo od czego. 

Df normo, 1. nieforemnćm co zrobić. 
Denćto, X. naznaczyć, ćłves Bo- 

manos necandos denotarit; 2) roz¬ 
różnić, poznać, spostrzedz. 

Dens, tis, m. ząb; —przenoś, ua- 
cus dens (o lemieszu), podobnież 
róg kotwicy, sierp, grzebień; i) 
dens m&iedicus, złośliwość; nie¬ 
nawiść. 

Danae, przyzb. gęsto, ścisło,często. 
Densea, densui, 2. zgęszczać 
Denao, 1. zgęszczac, skupiać; den- 
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utai, gęsty, densata agmins, ście¬ 
śnione hufce. 

Den*a», a, n, gęsty, zgęszczouy, 
gęsto skupiony, filia; gęsty, rzę¬ 
sisty, imber, pełny, obficie okry¬ 
ty, d. caesarie caput; częsty, licz¬ 
ny, perlenia. 

Dentilla, ium, n. nasad u pługa, 
albo sam ping. 

Dentetua, a, um, zębaty, ząbko¬ 
waty, serrula d. 2) zębem gładzo¬ 
ny, charta. Ił) Dentatns, rzymskie 
przezwisko. 

Denubo, nnpsi, nuptnm, 3. iść 
za mą*. 

Denudo, 1. obnażać, odkrywai 
objawiać, właśc. i przenoś.; 2) ob¬ 
dzierać, ogołacać, właśc. i przenoś 

DenunoHtio, dnia, z. oznajmienie, 
doniesienie, zapowiedzenie, zagro¬ 
żenie. 

Danucolo, 1. oznajmiać, donosie, 
zapowiadać, wypowiadać, grozić, 
aliqnid, albo z4 przyp. itr.bez.; 
z ut albo ne i tr łącz. albo sa¬ 
mym tr. łącz.; rozkazać, retera- 
nis; 2) przepowiadać, dennnciata 
mors ejns per crinitani stellam. 

Deauo, prtytł. znowu, na nowo, 
jeszcze raz- 

Deo, us, i. Cerera; stąd Deoia, 
idis, i. córka Cerery, Prozerpiw. 
i Deoint, a, um, Cererid po¬ 
święcony. 

Deonóro, 1. ulżyć ująć ciężaru. 
Deoraum. pnytl i góry na dół, 

snrsnm deorsum, w górę i ni dół. 
Depactłoor, pactus, 3. wejść w n- 
kłady, godzić się o co, wymówić 
sobie co, tria praedia sibi; cum 
ałiąuo, ut-. 

Dópaaoo, pavi, pastom, 3. o pa¬ 
sterzach: spasać, wypasać; o by¬ 
dlętach: wyjeść, wygryźć, agror, 
d-altaria (zjeść, pożreć to, co jest 
na ołtarzach); aaepes salicti florom 
depaeta apibus, poet zamiast jie- 

pes, cujus flores dopascuntur ab 
apibus, plot, którego kwiaty słu¬ 
żą za pokarm dla pszczół;—prze¬ 
noś. lninriem orationis stiio, od¬ 
ciąć w mowie, co jest zbytecz¬ 

nego. 
Dipwoor, pastus, 3. wypasać; — 

przenoś. niszczyć, febris aepatci- 
tur artns. 

Dipeoto, pexi, pezum, 3. czesać 
uczesać. [rani 

DepecuUtor, oris, ia. zdzierca, ae- 
Dipeoiilor, 1. zdzierać, okiz^^, 
fana; — przenoś pozbawiać, ho¬ 
norem familiae. 

JMpeUo, puli, pnlsum, 3. odpę¬ 
dzać, odganiać, wypędzać, aliquem 
de provincia, ei urbe; aliątem 
tota Sicilia; barbarorum praaddia 
ex his regionibus; hostsm ab ope- 
ribua; alianos terra; odłączać, od¬ 
stawiać, ab nbero matris; »iacte; 
— przenoś, oddalać morbum; za¬ 
spokajać, sitim, fLinem; odwieść, 
oddalić, aliquom de spe, de causa 
suscepts; u Syraousis semtutem; 
a superioribui consiliis depulsus; 
suspicionem a se; instans pericn 
ium; omnes molestias; alicui mul- 
tam, metTun; 2) spędzać, zganiać, 
spychać, Zrzucać, aliqnem de loco; 
eqnui equitem dorso non depulit; 
teneros fetus; we względzie wo¬ 
jennym: spędzić i wyższego sta¬ 
nowiska, defensores raiło; hostes 
loco; ab eodem gradu depulsus 
ett. (wyparty został, korzystnego 
położenia ^pozbawiony); ab aliqua 
re depulsus (doznał przeszkody 
w swoich zamiarach, w dzlałeniu). 

DSpendeo, 2. wisićć na czćm, u 
czego, nodo ex humeris d. amlc- 
tus; laqueo dep.; — przenoś, po¬ 
chodzić od czego, dać się wypro¬ 
wadzić , angariom d. origtae yorbi; 
zalcżćć od czego, fidee d. a re- 
niente die. 
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Depsodo, pendi, pensum, 3. od¬ 
ważyć, płacić: — przenoś, ponieść 
karę, przypłacać, poenas. 

Daperdo, perdidl, perditum, 3. 
zniszczyć, inopia deperditus (zu¬ 
bożały); 2) utracić, postradać, 
wlaśc. i przenoś , non solna bona 
sed etiam honestatem. 

Depareo, perli, perltum, 4. ginąć, 
w niwecz się obracać, podupadać; 
in amore alicujus albo (n aliqno, 
szalenie się w kim zakochać, gi¬ 
nąć, przepadać za kim. 

Deplngo, pinii, pictum, 3. od¬ 
malować, — przenoś, aj w sło¬ 
wach co przedstawić, opisać; bl 
wyobrażać w myśli; wystawiać 
sobie, cogitatione aliquid. 

Dipiango, plaoxi, planetom, 3. 
opłakiwać. 

Deplćro, 1. płakać, narzekać, la- 
mentabili toc« deplorans; de in- 
eoamodis; 2) przechod. opłakiwać, 
calamitaies; mićć co za stracone, 
agrog, spem. 

DSpono, póaul, poaitum, 3. rzu¬ 
cić, zrzucić, wyrzucić, librum de 
manibus; arma: zdjąć, onera ju- 
mentis; wysadzić, eiercitum in 
tema albo legiones; dać w za¬ 
kład, Titulam; quidquam de gre- 
gt\ — przenoś, uspokoić, sitim; 
dożyć, porzucić, zaniechać, utra¬ 
cić, wypuśoić. personam actoris; 
oplnionem, conaiiium; amicitiam, 
staultates, głoriam, spem, odium; 
memorlam alicujus rei, aliquid ex 
memoria; prius animam quam o- 
dium; bj odizućić, zrzec się, pro- 
rindam; 2) dla bezpieczeństwa 
albo do schowania co złożyć, u- 
mieśdć, pocuniam apnd aliquem; 
fIS, aezagies in publicum; ampbo- 
ras in templo; praedam in silfis; 
matnm et liberos in użbe; obsi- 
des spud aliquem; saudos; liberos 
*uaqu# omula in diras; — prze¬ 

noś. powierzyć, jus populi Eoma- 
ni in TCstTa fide ac Teiigione de- 
pono; tutis auribus; in aurę; po¬ 
kładać, spem salutis in morte ali¬ 
cujus; 3) składać, caputin gro¬ 
mie alicujus; arma; annis deposi- 
tis (po złożeniu broni); — prze¬ 
noś. depositus, opuszczony, stra¬ 
cony, bez ratunku; umarły, ma¬ 
linie aegra et prope deposita rei- 
publicae pars; złożyć, składać, 
insigne; imperium, magistratu*; 
depositam resumere potestatem. 

DepopuHtio, 5nis, ż. spustoszenie, 
zrabowanie. 

Depopulitor, 6rls, *». pustoszy- 
del, niszczyciel, rabuś. 

Dgpopulor, 1. niszczyć, pustoszyć, 
plądrować, rabować, także w for¬ 
mie czynnćj depopuio: <H,fos de- 
popularit i depopuiata Gallia;dc- 
popuiatis agris. 

Doporto, 1. znieść, przenieść, os- 
sa ejus in Cappadodam ad m»- 
trem; sua in oppida; qnae (naria) 
ad eum deportandnm erat missa; 
arna Brundusium; sprowadzić, e- 
xercitum e Graeda; odnieść, o- 
trzymać, praedam ex Asia; glo¬ 
ria* ex illa gente; nihil aliud 
de prorincia nisi illius benoTolen- 
Hm; cag nomen Athenis, trium- 
phum; bj wypędzić, na wygnanie 
postać, in insulam. 

Depo»oo, poposci, 3. żądać bar¬ 
dzo , domagać się czego, sibi id 
muneris, sibi parte* istas; aliąuid 
a magistratu; istam proriuciam- 
asperrima ad taborem; b) żądać 
wydania kogo, ukarania, aliquem; 
aliquem in poenam, ad supplicinm, 
aiiquem ad inertem, żądać ukara¬ 
nia śmierdą; oj aliquem sibi, wy¬ 
zywać kogo do walki. 

Depost&lo, 1. żądać, dopraszać się. 
Depmadpr, 1-łupić, rabować, plą¬ 
drować. 
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Doprarite, pnytł, opacznie, ze- 
piracie. 

Cepre,v4tio, ónii, i. przekręci, nie, 
zepsucie, wtaśc. i przenoś, animi. 

DeprAvo, 1. wykręcać, spaczyć, wy¬ 
krzywić, oculos; — przenoś, ze¬ 
psuć, uwieść, puerum indulgentia; 
plebem consiliis. 

Dspreo&tio, onis, i. usilna prośba, 
doproszenie się, błaganie, d. ae- 
quitatis; prośba o przebaczenie, 
łaskę; przepraszanie; d. deorum, 
wzywanie bogów; dirae depreca- 
tiones, przekleństwa; d. pencuii, 
prośba o odwrócenie niebezpie¬ 
czeństwa. 

Deprecator, ória, m. błagający, 
wśtawiający się, pośrednik; d. pe- 
riculi, który przez prośbę oddala 
niebezpieczeństwo. 

.Depróoor, ł. zanosić prośbę, bła¬ 
gać, dopraszać się, aUquem, albo 
z nast. net quominus i tr. łącz.; 
Titam multorum ab aliquo, pro¬ 
sić o darowanie życia; d. pericu- 
lom, mortem, poenam, prosić o 
uwolnienie, prośbą uwolnić; tak¬ 
że biernie: deprecatum helium, 
prośbą odwrócona wojna. 

Deprehendo, i deprendo, di, sum, 
3. schwytać, złapać, bostem; de- 
prehensus a custodibus; — prze¬ 
noś. zastać, zejść kogo na czćm, 
in manifesto scelere; deprehendi, 
być napadniętym, zaskoczonym 
(np. od burzy); ridco me depre- 
hensum, widzę, że się wywinąć 
nie mogę (o mowie); b)dostrzedz, 
odkryć, póznać, res magnas sae- 
pe in minimis rebus. 

Depreheniio, ónis, i. złapanie, 
odkrycie. 

Depreaans, a, urn, nizki, w dole 
leżący, domus; — przenoś, roi 
depressissima, przytłumiony. 

Beprimo, pressi, pressum, 3. zni¬ 
żać, cisnąć na dół, narom dep. 

zatopić, saznm in mirandam alti- 
tudinem; fossam, głęboko wyko¬ 
pać; — przenoś, przytłumić, uci¬ 
skać, osłabić, zrazić, do milcze¬ 
nia przymusić, reritatem, opes, 
fortunam, bostem; preces alicujus 
taciturna sua obstinatione. 

Deproolior, 1. walczyć, ścierac 
się, reuti. 

Deprómo, prompsi, promptum, 3. 
wydobywać, pecuuiam ex arca; 
sagittam pbaretra; aliquid de ju¬ 
rę cirili. 

Depropero, 1. spieszyć się, przy¬ 
spieszać. 

•Depeo, depsui,, depstum, 3. roz- 
czyniać, zagnieść. 

Depudet, puduit, 2. bardzo się 
wstydzić, non dep. aliquem z tr. 
bez. 2) wstyd trac.ć, nie wstydzić 
się, także z tr. bez. 

Bepugno, i. walczyć, potykać się, 
wojować, bić się, copiae paratae 
ad depugnandum; — przenoś, cum 
famę; TOluptas d. cum bouestate, 

Depulsio, ónis, i. oddalenie, ode- 
gnanie, usunięcie, doloris; pravi. 

DOpulsor, óris, m. który co od¬ 
dala. 

1. Deputo, 1. obcinać. 
2. Dep>\to, 1. poczytywać za co. 
Bepjfgia, e, słaby na lędźwie 
Derbe, es, ż, miasto w Liknonii; 
stąd Derbótes, is, z Derby, miesz¬ 
kaniec Derby. 

Derbicea, um, m. lud w Margia- 
nie w Azyl. 

Beroetia, is, i Derceto, us, i. bo¬ 
gini u Syryjczyków. 

Dereotua, a, w prostym kierunku 
idący. 

Bereł to tio, ónis, i. opuszczenie, 
zaniechanie. 

Berelictua, a, um, opuszczony, 
pusty. 

Derelinąuo, llqui, liotnm, 3. zo¬ 
stawić, zaniechać; — przenoś, za- 
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niedbać, causam; 2) zostawić po 
sobie, praesldium in arce. 

DerSpo, repsi, 3. zczolgać się, 
yliriA. 

Deridoo, lisi, ristain, 2. wyśmie¬ 
wać, wyszydzać, drwić. 

Derigeaco(rigui, 3. krzepnąć, arę- 
twićć, deriguit gelidus formldine 
saaguis; krew się ścięła; comae, 
najeżyły się włosy; oculi, osłu¬ 

piały i 
Dmipio, ripui, reptum, zerwać, 
wyrwać, wydrzćć, do mann; en- 
sem vagina;—przenoś, ująć, zmniej¬ 
szyć, ąuantum de mea auctorita- 
te deripnissct. 

Derisor, 6rl», *». szyderca. 
DerlT&tio, 6ni*. i- prowadzeme, 
skierowanie, fluminum. 

Dtriwo, 1. prowadzić, ściągac, s- 3nam de flurio; — przenoś, si la¬ 
no, zwalać, culpam in aliquem. 

D»roe»tio, dnia, *. częściowe uj¬ 
mowanie, ograniczenie prawa, 

D«r6go, 1. dawne prawo znieść 
częściowo, ograniczyć, dc lege, 
a)bo legi; w ogóle ująć komu co, 
odjąć, odmówić, ubliżyć, ummej- 
azyć, de fide aiicujus, albo fldein 

alicui. 
Deróaua, a, nm, ogryziony. 
Dertćna, ae, i. miasto wLiguryi. 
X>eruo, rui, rutom, 3. rozrzucić, 
zburzyć; przenoś, cumuhim de 
laudibus aiicujus, Ująć, zmniej¬ 

szyć. 
Dernptua, a, urn, spadzisty, prze¬ 

paścisty; riecimc. derupta, oram, 
^miejsca • przepaściste. 

DeaaeTlo, saerii, 4 sroźyć się, bu¬ 

rzyć się. 
Deaoendo, scendi, scensum, 3 zstą¬ 

pić, schodzić, de coelo, de ros- 
tria; ab alto codo; coelo; ad lub 
in forum, in nares; in flamon; ob- 
riam alicui in Piiaeeum; zsiadać, 
ex equo; udać się dokąd, domum, 

buc, ad aliquem; wkroczyć, ' Tar¬ 
gnąć, wylądować, iaGraeciam;— 
przenoś, wchodzić, zatapiać się, 
ferrum ln corpus descendit; stąd; 
Terbu m descendit in peetns; cura 
descendit in animos; spadać, in- 
fra genua (o sukm); skłaniać się, 
przychylać się do czego, przystać 
na co, in preces, ad ejusmodi 
consilium, ad senteutiam aiicujus, 
ad inimicitias, ad Torborum con- 
tnmelias; brać się do czego, *d 
supplicia innocontium; ad nm at- 
qne ad arna; rzucić się na co, 
chwycić się, ad omnia; ad eatre- 
ma; pochodzić od kogo, ród wy¬ 
wodzić, a patriciis; si desceudere 
ad ipsum ordine perpetuo qaaens. 

Deaoensua, us, wt. schodzenie; 
droga wiodąca na dół, qua illi d. 
erat; dcscensus Arerno. 

Deaoiaco, aclvl, scii, aeltum, 3. 
odstąpić, porzucić, a populo Bo- 
mano; przejść do kogo, ad ali- 
quem; — przenoś, odstąpić, a tc- 
ritate; a vita, życia dokonać; ad 
saeritiam, stać się okrutnym. 

Deaoribo , scripsi, scriptum, 3. od¬ 
pisać, przepisać, ab aliquo librom: 
epistolam alicui dare describen- 
dam; 2) opisać, napisać, skreślić, 
wyrysować, geometricas fonaas 
in arena; formas in pulrere; car- 
mina in foliis; vitam Yotiva tabel- 
la; facta eorum non amplius qua- 
ternis ąuinisre rersibus; - prze- 
noś- przedstawić, hominum ser- 
mones moresque; nacechować, me 
latronem descrihebant; dotknąć, 
aiiquem mało carinine; 3) descri- 
bere aliqnid z przyim. in i 4 piz 
albo z przyp. 3. rozpisać, rozdzie¬ 
lić, przeznaczyć, ciTitatibus pe- 
cuniarum summas; rectur^s fru- 
menti cizitatibus, jura cmtatibus- 
alicui tributum; Boclia ąnindecim 
millia peditum; także bez pizyp- 
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3 albo 4 z przyim. in, i samym 
4 przyp.: pecuniam, radonem bel- 
li, ofncia i t. p. b) describere a- 
liąuid z przyim. in i 4 przvp. 
podzielić, civitat«pi in prońncias; 
unnum in daodecim mcnses; ag- 
minn. 

Deseripte, przytl. porządnie. 
Deaoriptio, dnia, i. określenie, 
wystawienie, opis, nominis, per- 
sonarnm; 2) podział, rozkład, po¬ 
rządek, aedibciorum. 

Deacriptus, a, om, oznaczony, na¬ 
leżycie urządzony. [oderznąć, 

Deaóco, secni, sectum, 1. odciąć, 
Deaero, serui, eertum, 3. opuścić, 

odstąpić kogo w potrzebie, porzu¬ 
cić, nie ratować, zaniedbać, ali- 
quem albo aliquid, wlaśc. i przen. 
sacra cultumque deorum; radimo- 
nium (nie stawić się w sądzie na 
czas oznaczony); nisi me lucerna 
desereret; deseritallquemres, tem- 
pus, fama; deseń a re familian, 
a republica; a mente (stracić gło¬ 
wę); leo desertus viribn*. 

Desertio, dnia, i. odstąpienie, za¬ 
niedbanie. 

Desertdr, drla, m. który odbiega 
kogo, opuszcza, zaniedbuje, ami- 
corum;communisuulitatis; bj zbieg 
wojskowy. 

Deaecrtua, a, urn, opuszczony, sa¬ 
motny, pusty, d. loca; samo de- 
serta, dram, n. pustynie. 

Daeerrlo, 4. usłużyć komu w czem, 
alicui; mlćć o czśm staranie, cor- 
poń; oddać się jakiemu przed¬ 
miotowi, studiis, rebus dizini*. 

Dtiw, sidła, gnuśny, leniwiec, 
próżniak. 

Deaidao, addł, sessum, 2. długo 
gdzie siedzićć; próżnować, gnu- 
śnićć. 

DealderabilU, e, pożądany, upra¬ 
gniony. fczenie. 

Peaider&tto, dnia, i. żądanie, ży- 

Deaiddriam, il, a. żądanie, pra¬ 
gnienie, tęsknota; b) potrzeba; c) 
strata, albo żal po stracie. 

Deaidero, 1. żądać, pragnąć, wy¬ 
magać, aliquem, albo diquid;a- 
liquid ab aliquo albo in aliquo, 
z 4 przyp. i tr. bez.; 2) widzićć, 
spostrzegać brak czego, hnne diu 
desiderawerunt; cum primis pańci, 
deinde plnres desiderarentnr, naj¬ 
przód kilkn, potćm wieln brako¬ 
wało. 

Desidla, ae, i. gnuśność, próżno- 
wanio, lenistwo, 

Desidlooua, a, urn, gnuśny, pró¬ 
żnujący, opieszały. 

Desldo, aedi, sessum, 3. osiadać, 
opadać. 

Design&tio, dnia, i. oznaczenie, 
plan. 

Design&tor, drie, m. przestrzegacz 
porządku; zawiadowca obrzędów 
pogrzebowyc h; naznaczający miej¬ 
sca w teatrze. 

Deaigno, 1. oznaczyć, wytknąć, 
fines templo Jotis; urbem aratro 
(określić); aliquem digito (wska¬ 
zać); aliquem oculis ad aliquid 
(rzutem oka na co przeznaczać); 
w hafcie lub tkaninie co przed¬ 
stawiać, naśladować, Europen. — 
Przenoś, przedstawiać, oznaczać, 
znamionować, aliqnid rerbis; ali- 
quem bac oratione; eliquem nota 
infamiae; mmiamluzuriam; w sasxe- 
gól. a) mianować, na urząd obie¬ 
rać, aliquem; stąd designatus cen- 
sul (obrany, który jeszcze urzędo¬ 
wania nie rozpoczął); b) iliquid, 
urządzić, rozporządzić; 2) spra¬ 
wić, narobić, zrządzić, dokazać, 
quid non ebrietas designat? 

Deailio, silui, sultnm, 4. zeskaki¬ 
wać, zsiadać, lecto; de rheda; ez 
nań; ad peder, in /irtum. 

Deamo, rM, albo sii tdtum, 3. 
zaniechać, zaprzestać, aliqnid; opn- 
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idó, aUąuem; d. urgcre; lods 
communibus; querelarum; 2) kon- 
czyć się na czćm, in piscem. 

Deńpio, sipni, 3- być gluP,mi 
działać niedorzecznie; desipiens, 
bezrozumny. 

DeeiJto, atiti. Blatom, 3. zaprze¬ 
stać, zaniechać, odstąpić czego, 
de illa mdnte; a sentenfe; itine- 
re; pugnae; agere causas; non do¬ 
rastam, quin eruam; także sa¬ 
mo des. 

Deadlo, 1. opuszczać, pustkami zo¬ 
stawiać, zniszczyć. 

Deepeoto, 1. patrzćć z góry, »u- 
quid; aliquidexalto; — przenoś, 
regionem despectat oppidum (gó¬ 
ruje); pogardzać, ne victi dcspe- 
etarentur. . 

DaspeotuB, us, m- patrzenie z gó¬ 
ry na dół, ex oppido in campam, 
in maro, w licz. mn. wzgórza; —■ 
przenoś, pogarda. [bez nadziei. 

Desperanter, prtfftl. rozpaczliwie, 
Deroer&tio, onis, i. rozpacz, utra¬ 

ta nadziei, vitae, Tictoriae; ad 
desperati o nem v©niro. __ w 

Desper&tus, a, um, tez nadziei, 
bez ratunku, desperatis rebus, 
■w rozpaczliwem położeniu; moru* 

desperat!. . . . 
Beapdro, 1. tracić nadzieję, roz¬ 
paczać, de aliqna re; sibi, albo 
aliciu rei; przecbod. aliąuid albo 
z przyj. 4 i tr. bez.; res despe- 
ratur (wątpią e-); porów. de»pe- 
ratus; desperatis generi rebus, gdy 
położenie zięcia było rozpaczliwe; 
proTinciarum d. rebus, gdy nie 
mieli nadziei utrzymania prowin- 
eyj; desperato (gdy stracił na- 
dzieję). 

DespioAtio, 6rd«| i* wzgarda. 
Deapiofttiw, a, um, wzgardzony, 

godzien wzgardy- 
Deepioitui, us, m. pogarda, « 

quis despicatui dudtur. 

Deepioio, sp«xl, spectum, 3. spo¬ 
glądać z wyższego miejsca, uo 
Tertice montis in raiłeś; a summo 
coelo in *equort; quł despici po- 
terat; także przecbod. z góry spo- 
strzedz, spoglądać, summo *b w- 
there torras; rarias gentcs et ur- 
bes; — przenoś, nie dbać o co, 
rei familiaris fructum; stąd za¬ 
niedbywać, gardzić, lekce sobie 
ważyć, aliquem albo aliquia; qnae 
ras buic dospecto saluti fuit tak¬ 
że: despicitens sui; 2) gdzieindziej 
patrzćć, na stronę spozierać* 

Łsspioor, 1. gardzie. 
Deapólio, 1. ogołocić, obedrzeć, wy¬ 
zuć, pozbawić, alńjuem wnais; 
hominem; templum; — przenoś- 
despoliari triumpho, być pozba¬ 
wionym tryumfu. 

Despondeo, spondi, sponsum, i. 
przyrzekać, obiecywać, ahcui ali- 
quld; sibi aliquid, wymówić so¬ 
bie co, mstrzedz; zaręczyć kogo 
2 kim, filiam alicui; — przenoś, 
spes despondetur anno (pokłada 
się nadzieja w roku); animo a. 
(z pewnością oczekiwać); zaś desp. 
animnm (stracić odwagę, nadzieję). 

Dosponto, 1. zaręczyć, przyrzec 
w małżeństwo. 

Ueepumo, 1. pianę zbierać, odszu- 
mować. 

Ueepuo, spui, sputum, 3. oplu¬ 
wać, wypluć. 

DeetiUo, 1. ściekać, spadać kro¬ 
plami. 

Deettnfctto, óaii, z. przeznaczenie, 
postanowienie. 

Destino, 1. naznaczyć, oznaczyć, 
mnros urbis polenta; stąd za cel 
przeznaczyć, aliquem ad pietom; 
locum oris; neatrw. destinatum, 
i, *. cel, relut destinatum peten- 
tes; certo ietn destinatz ferire; 
sagittas destinare (do celu strze¬ 
lać); — przenoś, umyślić, postar 
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nowić, przeznaczyć, uznać za co, 
tempue locnmque ad certamen, 
domem publicis osibus, ambitum 
men:, dnem imperio; diem sa- 
cro; alicui imperium, regnum, 
proTinciam, dicm nccis; altyuem 
ad mortem; aliquem operi, arae, 
capitaii atapplicio; aliquem in lo- 
cnm alicujus regem (jako króla); 
aUqnem animo parem alicui (uwa¬ 
żać za równego); aliquem ahimo 
anctOrom caedis; aliqoem ut fo¬ 
rem; destinatus, przeznaczony, u- 
chwalony, dies, Tices, causae, 
sententiae; stąd destinata, oram, 
n. plan, zamysł, d. exseqni, Im- 
pedire; ot destiuatum er&t; 2) 
przywiązać, przymocować, rates 
ancoris; autenuas ad malos; falces; 
3) targować, kapować, quanti de- 
atioat aedes? za jaką cenę dom 
kupuje? 

Deetituc, stitoi, Etitatum, 3. sta¬ 
wić , umieścić, cołiortcs eztra Tal¬ 
iom; aliquem antę tiibunal; ali- 
qnem; — przenoś, a) opuścić, od¬ 
stąpić, porzucić, zniweczyć, ali- 
quem albo aliquid; nudom in 
causa; destituunt femora pugnan- 
tem; destituit aliquem Tentns; na- 
Tigia destituta, na mieliznę zapę¬ 
dzone i osiadłe; somnus me de¬ 
stituit, sen mię odbiegi, opuścił; 
destituit aiiquem mens, memoria, 
destitutus opuszczony, ogołocony, 
pozbawiony, d. ducibuf albo ab 
omnibus; aliquorum consiliis, pro- 
missis, praeceptis albo samo dest., 
opuszczony, bez pomocy; b) po¬ 
dejść, oszukać, zrobić zawód, de- 
os mercede pasta; morando spem; 
destituit fortuna spem; stąd: de- 
stitui spe albo a spe; si destituat 
spes. 

Deatitfttio, ónla, i. opuszczenia, 
zawód, oszukanie, podejście. 

Destrłogo, strinzi, strictum, 3. ze- 

drzćó, ściągnąć, odciągnąć, ali- 
qnid bonis; dobyć, gladium, on- 
sem, secnrim; dcstrictis gladiis, 
dobywszy mieczów; 2) zlekka do¬ 
tyka;, drasnąć, aequoraalis; peo 
tus s&gitta; — przenoś, ganić, ni¬ 
cować, scripta. 

Bestruo, btrnxi, structum, 3. psuć, 
obalać, burzyć, narem, aedificium, 
templum;—przenoś, zniszczyć, o- 
slabić, magnitudinem alicujus. 

Destldo, 1. pocić się; — przenoś, 
mozolić się nad czćm, in aliqua rs. 

Cesnesoo, tseii, suetum, 3. od¬ 
zwyczajać, oduczać, aliquem; de- 
anetus, odzwyczajony; res desue- 
ta, Toces jam mihi iesnetae; desne- 
ta sidera, których widok jest rzad¬ 
ki, niezwykły; 2) nieprzech. od¬ 
zwyczajać się, bello, triumpbis; 
pati elamerem. [odzwyczajenie. 

Desdstudo, inis, i. odwyknienie, 
Desultor, orla, m. zeskakujący, 
przeskakujący z konia jednego na 
drugiego w biegu podczas igrzysk 
Cyrceńskich;—przenoś, niestatecz¬ 
ny, niestały. 

Dasfiltórius, a, nm, należący do 
jeźdźca zwanego desultor, equus; 
rzecz. jeździec przeskakujący. 

Desom, defui, deesse, brakować, 
pecunia deesse coepit; deest sali- 
cui aliquid; non enim m&ledici 
tanto Tiro deesse poterant; duas 
sibi res, qnominns in foro dice- 
ret, deesse; nie znajdować się 
przy czćm, nie brać w czćm u- 
dzialu, conTińc, bello; komn 
swćj pomocy odmówić, nie być 
komu pomocą, opuścić kogo, de¬ 
esse alicui opera, consilio, labore; 
nullo loco alicui d.; de fama di- 
micauti deesse; sibi d. (szkodzić 
sobie); często: alicui rei d.; nos 
consules desumus (nie robimy te¬ 
go co do nas należy); non deero 
(będę pomocą). 
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Dofitno, sumpsi, sumptom, 3. 
brać co komu albo od kogo; — 
rzenoś. wybierać, obierać 6obie, 
rać na siebie; hostem sibi certom 

d.; consules asserrandos sibi. 
Deauper, pnysl. z góry, nad, po¬ 

nad , powyżej. 
Desurgo, snrrexi, snrreetom, 3. 

wstać od czego, podnieść się, 
coeua. 

Detego, tcri, tectum. 2. odkryć, 
odsłonić, obnażyć, aliąuid, acdes 
detecta, bez pokrycia; — przenoś, 
odkryć, wykryć, wydać, wyjawić, 
msidias, consilia conjuratoram. 

Detondo, tendi, tensum, 3. spusz¬ 
czać co natężonego, tabernacula, 
zwinąć namioty. 

Datergeo, tersi, tcrsitm, 3. oeicrac, 
ścierać, osuszyć, sudore deterso; 
lacrimas. — przenoś, a) rozpędzie, 
nubila; bj o pieniądzach: nrwac, 
zagarnąć, octoginta detersimus; 2) 
zerwać, rozbić, potrzaskać, rcmos. 

Detirior, ius, stop. najwyi. deier- 
rimus, gorszy, podlejszy, słabszy, 
właśc. i przenoś. 

Determtnitio, 6nis, i granica, 
koniec, kres, określenie 

Determino, 1. ograniczać, kończyć. 
Detśro, trW, trttum, 3 wycie¬ 
rać; — przenoś, umniejszać, uj¬ 
mować, uwlaozać, łaudes alicujns. 

Deterreo, terrui, territum, 2- od¬ 
straszać, wstrzymywać, aliquem 
de albo ab aliqua re; aliqnem a- 
liqna ro; aliqnem z nast. ne, qnin, 
quominus i tr. łącz.; także samo 
aliquem; odwracać, oddalać, rim 
a censoribns; nefas. [szkaradny. 

Pataatóbtiia, e, obrzydły, ohydny, 
Deteet&tlo, enia, i. obrzydzenie, 
przeklinanie; scelerum, odpoku- 
towanie; wzywanie świadków; d. 
saoronun, zobowiązanie się dę 
przyjęcia obrzędów religijnych 
przywiązanych do dziedzictwa. 

Detestor, 1. brać na świadków, 
przeklinać, aliquid in alicujus ca- 
put; z obrzydzeniem wspominać, 
aliquem albo aliquid; detestatus, 
obrzydzony, przeklęty; oddalić, 
odpędzić, odwrócić, wstrzymać, 
inridiam; detestamini hoc omen. 

Detexo, texui, textum, 3. utkać, 
skończyć tkaninę; upleść; —prze¬ 
noś. skończyć, opisać, fabellam 
paueis. 

Detineo, tinni, tentum, 2. wstrzy¬ 
mywać od czego, aliquem ab ali- 
qua re; 2) przeszkadzać w dal¬ 
szym postępie, zajmować ozem, a- 
liquem albo aliquid aliqna re, 
detineri aliqua re; — przenoś, 
wiązać, krępować, zajmować czem, 
aliąuem in aliqua re; animum 
studiis. 

Detondeo,tondi,tonsum, 2. postrzy- 
gać, obcinać; — przenoś. Irondes 
detonsae frigore (ogołocone z liści). 

Detóno, tonui, 1. grzmieć .—prze¬ 
noś. przestać się srożyć, sustinet 
nnbem balii, dum detonet. 

Detorąueo, torsi, tortum, 2. skręcać, 
odwracać, zwracać, a latere in 
dezteram partem; animum a vir- 
tnte; proram ad undas; se alio. 

Detraotlo, Snia, i. odciąganie, odej¬ 
mowanie, ujecie, umniejszenie. 

Detraho, trazi, traćfum, 3. ścią¬ 
gnąć, zdjąć, odjąć, wydrzeć, e- 
quidbus annulos, albo ąńnulum 
digito; stramenta e mulis; nomen 
Pompeji ex scutis: alicui torquem, 
amiculum; scutum: equos; cohor- 
tes legion!; gaieam capiti; tegu- 
menta scutis; restsm; signo de- 
tracto (po oderwaniu pieczęci, po 
odpieczętowaniu); odjąć, odtrącić, 
multae norem partes; aliquid es 
ea śamma; nihil de vivo; — prze¬ 
noś. ujmować, nwłaczac, poniiaś, 
hbenter de his dotrahunt- de re¬ 
bus gestii d. t) szkodzić, być 



Petrect&tlo 242 Skrtnlo 

szkodliwym, multum ei dctraxit, 
qnod alienae erat ciYitatis; 2) od¬ 
dalić, osunąć, aliquem ex aliquo 
loco; sprowadzić, przyciągnąć, 
nares ad terram. 

Detreotatio, dnia, i. wzbranianie 
się, ociąganie się, usuwanie się, 
militiae, 

Detrectator, 6ris, m. ten, który u- 
bliża, uwłacza, laudum. 

Dctreoto, 1. wzbraniać się, ocią¬ 
gać się, nie chcieć czego, mili- 
tiam; pugnam; b) uwłaczać, ubli¬ 
żać, laudes alicujus; liror detre- 
ctat ingemum Homori. 

Detrlmentóaus, a, urn, szkodliwy, 
uszczerbek przynoszący. 

Detrtmentum, i, t>. uszczerbek, 
szkoda, strata; detrimento esse a- 
licui, szkodzić komu; facere; sar- 
cire; ne quid respublica detrimen- 
ti capiat; klęska wojenna, poraż¬ 
ka, magnis illatis detrimentis; cum 
magno detrimento repulsi. 

Detrńdo, trusi, trusum, 3. strą¬ 
cać, spychać, nares scopulo; in 
praeceps; spędzić, wypędzić, wy- 
przść, hostem muris, hostem fiui- 
bus; aliquem de agro. qucm et 
ex quanto regno ad quam fortu- 
nam detrusi3set; w odniesieniu do 
czasu: odwlec, comitia in adven- 
tum Caesaris; odwieść kogo od 
czego, aliquem de sua sententia; 
przyprowadzić do czego, aUquem 
ad id, quod facere possit. 

Detrunoo, 1. odciąć od pnia, ka¬ 
dłuba, caput; obcinać, okrzesy¬ 
wać, ritem, arbnros, corpora, 

Detnrbo, 1. zrzucić, wywrócić, o- 
balić, zwalić, statuam, tegulas a 
tecto; aedificium; spędzić, wyprzść, 
hostes fci praesidiis et statione; 
aliąuem de tribunali; ab arce, de 
fortunie, in marę; asedibus; moe- 
clbus; i.liquem certa re et posses- 
sione; — przenoś. aliquem de sa- 

nitate ac mente (odjąć); deturbari 
ex magna spe, albo spe (być pozba¬ 
wionym nadziei). 

Deuoalion, dnia, m. syn Prome¬ 
teusza, król Ftyi (Phthia) w Tea- 
salii, mąż Fyrry ; stąd: Deuca- 
lionóus, a, um, do Deukaliona na¬ 
leżący. 

Dóiune, uncis, m. jedenaście dwu¬ 
nastych. 

Deuro, ussi,nstum, 3 przypalić, 
spalić, ricos et agros; oppidum; 
— przenoś, zmrozić, hiems arbo- 
res deusserat; aquilones deurunt. 

Deus, dei, ». (przyp, 5 deus; 
w licz. mn. 1. przy, dei, dii,di; 
3 i 6 deis, diis, dla, (Bóg, Bó¬ 
stwo, u poetów zamiast dea, du- 
cente deo (o Wenerze); dii melio- 
ra, dii melius (broń Boże, ucho¬ 
waj Boże); si dtis placet (jeżeli 
Bóg da); — przenoś, o człowieku 
odznaczającymsię dobrocią, potęgą, 
biegłością, te in dicendo semper 
putaTi deum; tu mihi deus viaeri 
soies; namque erit ille mihi sem- 
per deus. 

Deator, usus, 3. surowo się z kim 
obchodzić, victo. 

Devwito, 1. zupełnie zniszczyć, 
spustoszyć. 

Dereho, ?exi, Yectum. 3. wozić, 
zwozić, zawieźć, aliąuem te ulti- 
mas terra3; w znacz. bier. derehi, 
dostać się, być zawiezionym, Ve- 
liam derectus; narom dedit, qua 
Corinthum dereheretur. 

Derello, Telli, rulsum, 3. urywać, 
obrywać, odrywać, ramum tronco. 

Dovelo, 1. odkrywać, odsłaniać, 
ora. 

Dwrenóror, 1. czcić, cześć wy¬ 
rządzać. 

Herbato, vSnl, Tentum, 4. zejść, 
zstępować, przychodzić do kogo 
albo dokąd, ad senatum; in par¬ 
tem aliquam; domum Charonń;— 
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przenoś. dostać się dokąd, wpadać 
jr co; wziąć się do czego, in in- 
eidks; «d juris stadium; noieb&m 
nostram sermonem in nlienas ma¬ 
nna deyenire. 

Dewersor, 1. wstąpić do kogo, za¬ 
jechać , bawić, przebywać n kogo, 
apnd aliąnem, in domo; param 
kute. 

Deversor, óris, goić. 
Dewersoriólnm, i *. mała go¬ 
spoda. 

Dmersórlum, ii, n. gospoda, dom 
gościnny. 

Dewerticulmn, i, n. wy boczenie; 
gospoda; — przenoś, wybieg, wy¬ 
kręt, peccatis deverticula dare. 

Dewerto, yerti, rersnm, 3. odwra¬ 
cać, aliąnem; aciem; biernie de- 
yerti, oddalać się, odchodzić; 2) 
nieprzech. a) oddalać się, zbaczać. 
vi&, Thasum; — przenoś, zbaczać 
od przedmiotn w mowie, redea- 
mos ad illnd, nudę dovertimus; 
b) udać się dokąd, odjechać, ab 
Aegypto Africam ; zajechać dc ko¬ 
go, wstąpić; stanąć gospodą, in 
yillam; ad Terentiam. 

Deyexus, a, nm, spadzisty, stro¬ 
my, pochyły, — przenoś, skłonny, 
ad otinm aetas. 

Derinaio, rinil, Tinctnm, 4. ob¬ 
wiązać, związać, skrępować, ali¬ 
ąnem albo aliąnid aliąu-i re; — 
przenoś, aj połączyć, przywiązać, 
se affinitate cnm aliąno; aliąnem 
sibi consaetndine sn&; takie; yer- 
ba comprehensioue (ściśle spoić); 
6) krępować, robić zaległym, se 
cnpiditate mała, nledz występni) 
żądzy; se scelere, wplątać się, 
uwikłać się; se d. neeessitate fa- 
tl, poddać się konieczności prze¬ 
znaczenia; c) zobowiązać, ująć 
sobie kogo, aliąnem ltberali- 
tate, beneficio, jurejurando; homi- 
nes sibi beneyolentta et cari- 

Derolfo 

tatę; benficiis alicai devinctam 
esse. 

Derlnco, yici, yictum, 3. poko¬ 
nać, zwyciężyć, aliąnem albo *- 
liąnid; — przenoś, mnltorum ob- 
trectatio deyicit nnins yirtntem. 

Deyinotoa, a, nm, zobowiązany, 
oddany komn albo czemn, alicni; 
studiis. 

Dewitatio, 6nis, i. unikanie, neby 
lanie się. 

Dfcrfto, 1. unikać, uchodzić, chro¬ 
nić się. 

Derius, a, nm, uboczny, ustron¬ 
ny, itinera d. albo samo deyja, 
manowce, bezdroża; na nstroniu 
mieszkający, odległy, — przenoś, 
zbaczający z prawćj drogi, nie¬ 
baczny, obłąkany, niestały, vita d., 
zdrożne. 

Devóoo, 1. wzywać, przyzywać, 
powoływać, unos ab tumulo; ali¬ 
ąnem de provincia ad glorlam; 
wisa sidera coelo; zapraszać do 
siebie, do stołu, omnes; — prze¬ 
noś. a) przywoływać, philoso- 
phiam e coelo; b) narażać, wy¬ 
stawiać na co, snas fort on as in 
dubinm; in suspicionem; stul tum 
consilinm ad perniciem mortales 
derocat; stąd nęcić, wabić, ad vo- 
lnptatem. 

Dewoto, 1. zlatywać; - przenoś, 
przybiegać prędko, śpieszyć, spa¬ 
dać, de tribnnali; in forom; sibi 
de coelo dorolataram in sinnm 
rictoriam; ignis derolat in terram. 

Devolvo, toM, rolutam, 3. zwa¬ 
lić, stoczyć, cupas de maro; sa- 
xa per montes, clypeos e muris; 
saza; w znacz. bier. staczać się, 
spadać, o ludziach, Zwierzętach, 
rzekach; pensafusis d., prząść;— 
przenoś. derolTi, spadać, ad spem 
inauem pacis, uwodzić się próżną 
nadzieją; eo res deTolvitnr, nt-, 
do tego przychodzi, ii-. 
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Deróro, 1. połykać, pożerać, ci- 
bos; — przenoś, a) przemarnować, 
strwonić, patrimoniura; rem recen- 
tem; b) ocnlis aliquid, chciwie na 
co spoglądać; Libros, z chciwością 
czytać; c) tlnmić, w cichości zno¬ 
sić, lacrimas, gemitns, molestiam 
paucorum dicrum; d) połykać, 
ale nie strawić, nie zupełnie zro- 
znmieć, orationem alicujus. 

Devótlo, Cnie, i, ślnb jako ofiara, 
poświęcenie czego bogom; poświęce¬ 
nie życia, ritae albo capitis; Decio- 
rom; 2) przekleństwo, pilaeque 
illae, in quibus d. eratscripta, in 
marę praecipitatae; derotionis e- 
xemplum. 

Dev6to, 1. poświęcać bóstwu przez 
ślub uczyniony, poświęcać śmier¬ 
ci, aliquem. 

Bwims, a, aa, alicni, znpełnie 
oddalony; deroti, orum; «*, odda¬ 
ni, przywiązani, wierni; 2) prze¬ 
klęty, arbor, sanguis, manna. 

DerOreo, rćvł, ydtum, 3. bóstwu 
jako ofiarę poświęcać, na ofiarę 
przeznaczać, ofiarować (alicni) ali- 
quid; w szczegół, kogo aa śmierć 
poświęcić; se d. ofiarować się na 
śmierć, umTzeć, morti, pesti;ani- 
mam alicui, capnt alicnjns; se a- 
Ucni rei (poświęcić się); 2) co na 
morderstwo przeznaczyć, sicam; 
przeklinać, aliquem. 

DexteUa, ae, i. prawa rączka. 
Dextev, tóra, tórum, albo tra, 

tonu., stop. wyż. dexterior, ins, 
najwyi. desiimus, prawy (w prze¬ 
ciwieństwie do lewy), ocnlna, ma¬ 
nna, brachinm, cornn, latns, hnme- 
ms i t. p. nemw. dextera i dex- 
tra, ae, ś. prawica, prawa ręka; 
deztra, na pTawo: stąd prawa 
strona, est in d. Danubio; jako 
godło uroczystego zapewnienia: 
doxtram dara, iidem doxtera da- 

re; udzielenie pomocy, dexteram 
alicni porrigere albo tendere; męz- 
two, mea, su& deztra; urbspe- 
riret deztra. o tern co jest n». 
prawej stronie: Janus; dezter a- 
bis, dexter stetit;—przenoś, szczę¬ 
ście lub zbawienie przynoszący, 
pomyślny, łaskawy, dozter adi; 
bj stosowny, dogodny, przyda¬ 
tny, tempus modus. 

Dextere, albo dextre, przytł 
zręcznie, stosownie. 

Dexteritaa, łtis, i. zręczność, szy- 
kowność. 

Dextrorsum, i, -ns,przyni. wpra¬ 
wo, na prawej stronie 

Di, dis, patrz Deus. 
Dla, ae, i. dawne nazwisko wyspy 

Haksos. 
Diablintes, um,». plemię Auler- 

ków w Gallii lugduńskiej. 
DiadSzna, &Ue, n. przepaska, prze¬ 

wiązka biata na głowie, znamię 
godności królewskiej, nim zaczęto 
ożywać korony. 

Diaeta, ae, i. sposób życia we 
względzie lekarskim. 

Dialectious, a, um, tyczący się 
rozprawiania, rzecz, dialecticus, i, 
m. mistrz sztuki rozumowania; dia- 
lectica, ao, i-e, es, i. sztuka ro¬ 
zumowania, dyalektyka; dialecti- 
ca, orum, badania dyalektyczue; 
przysl. diaiactice, podług prawi¬ 
deł dyalektyki. 

Dl&llc, e, do Jowisza należący 
flamen, »pex, nakrycie głowy 
kapłanów. 

Dlalogus, i, »t. rozmowa. 
DMna, ae, i. córka Jowisza, sio¬ 
stra Apoilina, bogini księżyca ł 
łowów; stąd Diauins, a, um, do 
Dyany, do łowów należący; rzecz. 
Dianium, ii, n. a) świątynia Dya¬ 
ny; b) przylądek w Hiszpanii. 

DUrium, ii, w. dzienne wyżywie¬ 
nie, płaca 
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Diba IHbaphua, i, i. suknia purpuro¬ 
wa, jako oznaka wyższych urzę¬ 
dników. 

Dica, ae, spór sądowy, proces; d. 
sortiri, sędziów, którzy mają są¬ 
dzić sprawę, losem wybierać. 

Dicacitas, a tle, i. żart uszczypli¬ 
wy, dowcipkowanie. 

Dioatio, onis, i- przyjęcie do praw 
obywatelskich w jakiem mieście. 

Dioax, Seta, uszczypliwy, dowcip¬ 
kujący, Demosthcncs non tam di- 
cax fuit quam facetus. 

Diohoreua, i, ?*. miara wiersza 
zdwóchchoreów złożona-—— . 

Dioia, przyp. drugi z wyrazami 
causa, gratis, dla pozoru, dla 
formalności. 

Dico, 1. poświęcać co bóstwu albo 
człowiekowi; sc alicni, poświęcam 
się, oddać się; se civitati albo iu 
cmtatem, wpisać się do obywa¬ 
telstwa jakiego miasta, zostać o- 
bywatelem. 

Dfoo, dixi, dictum, 3. 1) mówić, 
rzec, powiedzieć, utrzymywać, 
rozprawiać ustnie lub na piśmie, 
aliquid; z 4 przyp. i tryb. bez.; 
w for. bier. dicor, eris, itur, mó¬ 
wią, żc ja- ty- on- z prz. pierw, 
i tr. bez.; także czasem meosob. 
dicitur, z 4 prz. i tr. bez dici- 
tur, matrem \msse, Nep. Pans. 5. 
W szczegół, a) opisywać, opo¬ 
wiadać, facta; solitos arnores; re- 
liqua salo inajore; de aliquo; ali- 
cui ze zdaniem zależnem; b) od¬ 
powiadać, z 4 przyp. i tryb. bez. 
a quo quum quaesisset, quo se 
deduci vellet, et ille Athenas 
(dom. so deduci velle) diaisscl; 
także: potwierdzać, w przeci¬ 
wieństwie do uegare; c) nazna¬ 
czać, stanowić, locnm, multam, 
dicm nuptiis, iiidicem,legcm;aU- 
cni aliquid, komu co przyrzekać, 
obiecywać, data est Eumem Cap- 

padocia, sire potius dicta; znast. 
ut albo ne, zapowiadać, rozka¬ 
zywać, qui diceret, ne discederet; 
d) przepowiadać, u poet. 2) mó¬ 
wić, mieć mowę, ars dicendi, 
wymowa, krasomówstwo; satis e- 
xercitatus in dicendo; dicendo ra- 
lere; ut nemo ei dicenti resistera 
posset (gdy mówił, gdy miał mo¬ 
wę); de rehiculo d.; de aliquo, al¬ 
bo dc aliqua re; za kim albo za 
czem, w obronie mówić, albo 
przeciw—, contra aliquem pro a- 
liquo apud centuumros; .cerbe 
in aliqnem; a lub pro scrlpto 
(slównego wyrażenia bronić); 3) 
nazywać, wymieniać, aliquem crtt- 
delcm nomine; eum prndentem; 
Tir dicendns (godzien wspomnie¬ 
nia) , facta alicujus; omnes dicun- 
tur tyranni, qui-; Corvus est dic- 
tus; neque quidquam similius po- 
test (lici, quam dictatura antiqua 
huic imperii potestati (nie mo¬ 
żna wymienić żadnej godności, 
któraby do teraźniejszej władzy 
Cesarzów była podobniejszą, jak 
dawniejsza dyktatura); stąd a) 
mianować, obierać czem, dictato- 
rem, magistrum equitum, consu- 
lem, tribunum militum; 4) mnie¬ 
mać, młóć co na względzie, Hi- 
laruiu dico (myślę o-); 5) wyma¬ 
wiać, li teram. 

Diorótua, a, um, dwuwioslowy; 
rzecz, dicrota, ae, i. lub dicro- 
tum, i, n. statek ° dwóch rzę¬ 
dach wioseł. -y 

Dlctaeua, a, um, patrz Dietę. 
Dlctamnua, i ż. ziclo rosnąco na 

górze Dietę, dyptam 
Dlctat o rum, n. to, co nau- 

czyciel dyktuje, naznacza ucz¬ 
niom do nauczenia się. 

Dtotator, 6rio, m. najwyższy, nad¬ 
zwyczajny urzędnik w Rzymie, 
który tylko w gwałtownych oko- 
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licsMŚeUeh był pnaz konsul* 
wybierany, miał władzę nieogra¬ 
niczoną tak nad wojskiem, jako też 
nad calem państwem, dictatorem 
dicere, lacere legere; Mam. Ae- 
milio dlołatore (za dyktatorstwa 
M. E.); najwyższy rządze* rl> 
nowiom i Albie. 

DiotatóriuE, *, om, dyktatorski, 
do dyktatora należący. 

DiotattŁr*. ae, i. dyktatura, go¬ 
dność dyktatora. 

Dietę es, i. góra na wyspie Kre¬ 
cie, fśąd dictaaus, a, om, dyktej- 
ski, kretejski. 

Dietio, flnis, i- mćwienie, opo¬ 
wiadanie, wykład; w szczegół, o) 
oznaczenie, postanowienie, mul tao; 
b) odpowiedź wyroczni; 2) .ryrze- 
oeaie mowy, dictioni operam da- 
re; stąd mowa krasomówska, sn- 
bitae d,ctiones: także sposób mó¬ 
wienia = genos dicendi. 

ptoSts, 1. mawiać, często mowie, 
aliqnid albo z 4 prz. i tr. bezok.; 
ó) udawać, dawać za powód, dicti- 
tabant se egere; c) miewać spra¬ 
wy, być obrońcą sądowym. 

Dioto, 1. dyktować, mówić dla pi¬ 
szącego. 

Dtotana, i, *• bIowo, wyraz, wy¬ 
rażenie; 6) myśl dowcipna, dic¬ 
tum dicere; c) rozkaz, dieto au- 
dientem esse albo parere; d) przy- 
rzectenie, non dieto sed secunda 
fortuna ad ers&riorum capti; e) 
wymowa, ’ >sIowieme, u poet. 

dicti studio^k- . 
Dlotyurm,ae,ż. przezwisko. Artemi¬ 
dy, jako bogini polowania; stąd 
Dictyunaaum, _ albo -eum,i n. 
miejsce świątyni Artemidy przy 

Dldru^us, i 6nla, ż. córka Belusa 
króla TyryjsUego, żona Sychen- 
sza, założycielka Kartaginy. 

DIdo, dididt, dlditutn, 3. rozdzie¬ 

lać, rozdawać, munie; i) roztrwo¬ 
nić, dide ac dissipa; c) w form- 
bier. didi, rozszerzać się, diditur 
subito rumor per agmina Trojana. 

Didfioo.dtud, ductum, 3. rozpro¬ 
wadzać, rozciągać, rozwodzić, to- 
zerwać, diductis locticulae palliis; 
rictum risu; nodum m&nu; 6uas 
copias proptei* eiigoitatem non 
facile diducł; diducendi erant mi¬ 
li tes; diductis copiis, naribus; — 
przenoś, rulgus in dirersa con- 
silia; animus varietate rerum di- 
ductus (rozerwany): animus didu- 
citur in curas omnes; 2) dzielić, 
assem in partes centum; b) gwałto¬ 
wnie oddzielać; odłączać, aUquem 
ab aliquo. 

Didymaeon, albo -Bon, i, *. świą¬ 
tynia i wyrocznia Apollina w miej¬ 
scu Didyma zwanćm przy Milesie. 

Dleoula, ae, ż. dzionek krótki 
przeciąg czasu. 

Dies, ei, w Ucz. poj. »- i z-; 
w mn. dzień, diem de die al¬ 
bo die, dzień po dniu, co- 
dzień; in dies, codziennie, indiem, 
na jeden dzień; postridie ejus diei, 
nazajutrz; via dierum fere decem 
erat, była podróż prawie dziesię¬ 
ciodniowa; cibaria cocta dierum 
decem, na dni dziesięć; die jam 
praecipiti, ku schyłkowi dnia; ku 
wieczorowi; multo die, późno 
w dzień, gdy już znaczna częśc 
dnia upłynęła. O przedmiotach bę¬ 
dących w związku z dniem, * mia¬ 
nowicie: a) o tćm, co się w dnia 
dzieje, objawia, o stanie powietrza: 
d. obscurns, procellosue; b) o świa¬ 
tłe dziennćm, a stad o życin: ri- 
dere diem; 2) dzień oznaczony, 
termin sądowy Lub do wypłaty, 
diem dicere, naznaczyć termin; 
quod fundum emisset in diem; 
dzień śmierci, obire diem supre¬ 
mum; albo upadku, diem profert 
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lito; 8) on*, w którego przeciągu 
oo powstaje, albo się niszczy, 
quod est dies allatura; dies lerat 
lnctum; longior dies, długi prze¬ 
ciąg czasu. 

Dieuplter, tris, ». = Jupiter. 
Diffłmo, 1. rozgłaszać, Tozsiować, 
rozsławiać. 

Diffftrentia, ae, i. różnica, honesti; 
tn prinoipiis*, 2) gatunek, notio ad 
plnres ditferentias pertiuens. Cic. 
Top. 7. 

Diflbro, dUtuli, diUtum, dif- 
ferre, 1) pizech, a) roznosić, roz¬ 
szerzać, igncm; rozsadzać, ulmos 
in rersum; — przenoś, rozgłaszać, 
roznosić, aliąuid rumoribus; oele- 
ri rurnore dilato; b) rozpędzić, roz¬ 
rzucić, membra insepulta; classem; 
nubila; c) odwlekać, odroczyć, in 
crastinum differo res sereras; pog¬ 
nam (proelium) difierendo, zwle¬ 
kając; aliquem iu aliud tempus, 
zbyć kogo obietnicą, kazać mu 
czekać; disputationemin adrentum; 
in posterom diem; 2) nieprzech. 
różnić się czem od kogo albo od 
czego, inter se, ab aliqno; cum 
aliqua re, lub alicui rei, comoedia 
differet sermoni. Hor. sat, I. 4. 48; 
aliauid diffcrt (jest jakaś różnica); 
stąd dlfferens, różniący się, od¬ 
mienny, niepodobny, ab aliqno. 

Diffortuc, a, um, pełny, napełnio¬ 
ny, napchany, natłoczony, corpns 
diifertnm odoribns conditnr (na- 
balsamowane). 

Dlitlotle, prtysł. trudno. 
DlttlolU*. e, trudny, przykry, n- 
ciażiiwy, niebezpieczny, clectio, 
iter, tempns anni; id quoó diffi- 
cilins pntatnr; qnod difficillimum 
fnit; często z supin. albo z przy im. 
ad i gernnd.: difficilo dictu; ad 
eloqnendum; z tr. bez. d. exoi 
porę; — przenoś, o osobach: przy¬ 
kry, nieprzystępny, . niełaskawy, 

Diffugio 

nieużyty, zrzędny, dziwak, arnn- 
culns diffidliims natura; in ali- 
qnem, albo alicni, albo precibns 
alicnjns. 

Diffloiliter, przy&l. trndio, ciężko. 
Difftstlius, przytł. stop. wyż. tru¬ 
dnić]. 

DUOooitM, Miś, i. trudność, przy¬ 
kre położenie, przykrość, res est 
in magna difficultate; brak, nie¬ 
dostatek, annonae; rmmaria; — 
przenoś, złe obchodzenie się, uspo¬ 
sobienie dziwaczne, dziwactwo, 
mnltornm difficnltates pertnlib 

Ditaoulter, pnytl trndno, ciężko. 
Diffidens, tis, niedowierzający, 
nieufny. 

Dtnidonter, przysi. niedowierzając, 
bojażliwie. 

Dlffldentia, ae, i nieufność, nie¬ 
dowierzanie. 

Difildo, £sns sum, 8. niedowie¬ 
rzać, powątpiewać, de aliqno, de 
belii erentn, alicui, albo alicni 
rei; z 4 prz. i tryb. bez. iave- 
nire se posse diffisi sunt- 

Diffindo, fidi. fissum, 3. szczepać, 
łnpać, saxum; stąd otwierać, por- 
tas muueribus; — przenoś, zaprze¬ 
czać, zbijać, nihil huic possum d.; 
2) diem a., odwlec, odłożyć spra¬ 
wę na dzień inny. 

Dtfiingo, finii, hetnm, 3. prze¬ 
kształcać, odmieniać. 

Difflteor, 3. zapierać się, przeczyć. 
Ditfluo, flnzi, flnxum, 3. rozle¬ 
wać się, rozszerzać się, in plures 
partes; qnasi extra ripas;—prze¬ 
noś. o mowie: rozszerzać się zby¬ 
tecznie w budowie okresów; 2) d. 
sndore, oblewać się potem, mocno 
się pocić: otio et luinria, odda¬ 
wać się próżnowaniu i zbytkom, 
zatapiać się; natura animantium 
difiluit amiitens corpns, ulega znisz- 
czemu. 

Diffugio, fugi, fugitum, 3. ncie- 
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kac, rozpierzchnąć się, iść w roz¬ 
sypkę, ex castTis; armenta; — prze¬ 
noś. niknąć, diffugiunt stcllae; topić 
się, nives. 

Difftmdo, fudl, fasom, 3 rozle¬ 
wać, zlewać, Tina (przelewać w in¬ 
ne naczynia); aqua se diffundit 
albo diffunditur, rozlewa się, roz¬ 
szerza się; sanguis per Tenas in 
onrne corpus; jussit diffundi fre- 
ta; — przenoś, aj rozszerzać, roz¬ 
przestrzeniać, rami diffunduntur, 
rozpuszczać, comas; diffusis capil- 
lis; b) rozszerzać, rozlewać, dii 
rim suam longe latequc; affectus 
per totem orationem; sprawiać, o- 
blnioncm; zmniejszać, dolorcm 
flendo; wypogadzac , fńltum; stąd 
animos muncre Bacchi; bier. Ju¬ 
piter diffosus nectaro; bonis ami- 
ci qnasi diffnndi; wyzionąć ducha, 
undantiąne animam diffundit in 
arrna cruore. 

Diftase, przt/.ł. rozwlekle, ob¬ 
szernie. 

Diffdaus, a, um, rozlany, rozsze¬ 
rzony, rozprzestrzeniony, Tozeią- 
gniony, platanus diffusa ramis; sil- 
vae in lmmensum spatium diffu- 
sac; — przenoś, jus cizile quod 
nunc diffusum cst i t. d. obszer¬ 
ne, rozwlekle. 

Di gamma, atis, ti. podwójna gam¬ 
ma fFj u Eolczyków; żartobliwie: 
tuum d. rideram (twoją księgę ra- 
cbnnkową; którćj napis byt FE 
NYS). 

Digentia, ae, i. strumyk w kraju 
Sabinów. 

Digoro, gessi, gestum, 3. a) roz¬ 
nosić, rozsadzać. A) rozkładać, ca- 
pillos ; jus cirile in genera; e) po¬ 
rządkiem co opowiadać, ahquid; 
porządkiem wnosić, zapisywać, no- 
mina in codicem accepti et eipen- 
si; d) objaśniać, tlómaczyć, ita 
digerit ominą Calchas; e) dzielić, 

rozdzielać, Nilus inseptcm cornua 
digestus. 

Digestio. óuis, i. rozdzielenie, roz¬ 
kład, uporządkowanie. 

Digttuluk!, i, m. paluszek. 
Digttus. i, m. palec; digito coe- 

lum attingere, być bardzo szczę¬ 
śliwym, stanąć u szczytu szczę¬ 
ścia; eitremis digitis attingere, 
z lekka się czego dotknąć, brać 
rzoczy powierzchownie, nie zgłę¬ 
biać nie mićć gmntowncj znajo¬ 
mości czego; digitnm toilere,pod¬ 
nieść palce, na znak podawania 
wyższej ceny przy sprzedaży pu¬ 
blicznej; także: digito liceri; nu- 
merare per digitos, liczyć na pal¬ 
cach; stąd: novi tuos digitos, znam 
twoją biegłość w rachowaniu; di¬ 
gito monstrari, być sławnym; ne 
digitum quidem alicujns rei cau¬ 
sa porrigere, ani palca nawet do 
czego nie wyciągnąć; ne digitum 
a re discedere, w najmniejszym 
względzie od rzeczy nie odstąpić; 
in digitos arrectus constitit, sta¬ 
nął na palcach; 2) miara, cal; 3) 
Big i U Idaei, kapłani Cybeli — 
Corybantes. 

Dlgladior. 1. walczyć; a) orężem, 
inter se; A) słowami: spór wieść, 
sprzeczać się, cum aliquoę inter 
se do aliqua rc. 

Dlgn&tio, ónls, i. ocenianie,wzgląd, 
uwaga, in principum dignationem 
perrenit; poważanie, cześć. 

Digm, priyal. godnie. 
Dignitas, Stts, i. godność, zało¬ 
ga , zdatność, honos dignitate im- 
petratns; laudare aliąuem pro di¬ 
gnitate; d. consularis, imperato¬ 
ra; jako skutek: a) powalanie, 
znaczenie, dignitas est aiicujus ho- 
nesta auctoritas et cultu et hono- 
re etTerccundia digna; stąd urząd, 
dostojeństwo, sperata: d. adeptus 
est; pod względem zewnętrznym, 
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świetność, okazałość , columnae Dijudiofitio, 6nts, i. rozeznanie, 
non habent pliu utilitatis quam rozsądzenie. 
dignitatis; honesia; splendor ac 
d. ritae; corporis; nt ipsam er¬ 
bem dignitate aequipararct; b) go¬ 
dność, szlachetność, przyzwoitość, 
snam pristinam dignitatcm obti- 
nere; res non habet dignitatem, 
nie zgadza się z przyzwoitością. 

Digno, 1. uczcie, nzacnić. 
Dignor, 1 za godnego poczytać, 
aliquem honore; 2) osądzić za 
rzecz przyzwoitą, nenio Bomano- 
rum pacis mentionem facere di- 
gnatus est; a!iquem fiuum, raczyć 
przyjąć za syna. 

Dignosoo, gnóvi, gnótum, 3. roz¬ 
różniać, rozpoznawać, aliqnid ab 
aliqua re, albo aliqua re. 

Dignua, a, nm, godzien, o oso¬ 
bach i rzeczach, d. memoria; rzad¬ 
ko d. memoriae; d. dictu, z qui 
i tryb. łącz.; z tryb. bezok. d. pe- 
ńre, legi; dignos samo. godny, 
zasługujący na pochwałę albo na¬ 
ganę; 2) stosowny, odpowiedni, 
przyzwoity, facere, quid homine 
docto et amico dignum fuerit; go¬ 
li as scripturae lere ct uou satis 
dignum summorum virorum per- 
sonis judicent, uważają za nieod- 
powiaaające godności znakomitych 
mężów; także z przyp. 2 digms- 
simum suae virtutis; samo dignus, 
d. est, jest rzeczą przyzwoitą. 

Digredlor, gressus, 3. odchodzić, 
oddalać się, rozchodzić się, ab a- 
liquo; ex lub ab aliquo loco; rriS; 
digredientem se animadrertisse 
(przy oddaleniu się); — przenoś, 
odstąpić, zboczyć, de causa; ab 
eo, quod proposueris. 

Digreasio, 6nle, i. rozstanie się, od¬ 
dalenie się;— przenoś, zboczenie, 
odstąpienie, a proposito. 

Mgreiraa, us, m. oddalenie się, 
odjazd. 

Dijudloo, 1. rozsądzić, sądem roz 
strzygnąć, inter dnas sententias; 
controversiam; 2) rozróżnić, vera 
a falsis; rera et falsa. 

Dilabor, lapsus, 3. upadać, rozwa¬ 
lać się, aedes; rozpłynąć się,roz¬ 
topić się, rozpuścić się, glacies; 
— przenoś, upadać, przyjść do 
upadku, niszczeć, respublica, res 
commnms, res famiiiaris, diritiac, 
ris corporis; Concordia parrae res 
crescunt, discordia mazimae dila- 
buntur, rozbiegać się, rozchodzić 
się, zemknąć, wymknąć się, wy¬ 
śliznąć się, futurum ut Thasii di- 
laberentur; ab sigms; ex praesi- 
dio, in oppida, domom, ud prae- 
dam; ad epulas; —przenoś, ucho¬ 
dzić, wymknąć się, wy paść, ustą¬ 
pić, peccata impune, memoria 
(z pamięci); dilapsis curis. 

Dilanero, 1. rozdzierać, rozszar¬ 
pać; menisąue in corpore rostris 
dilacerant; — przenoś, rempubli- 
cam. 

Dilanlo, 2. rozszarpać, roztargać, 
wlaśc. i przenoś. 

Dilarglor, 4. rozdać, rozszafować, 
rozdarować. 

Dliatio, ónis, i. zwłoka, odkłada¬ 
nie, zwlekanie. 

Dilftto, 1. rozszerzać, rozciągać, 
właśc. i przenoś, manum, casira. 
imperium, gloriam, legem in ali- 
quem. argumentum; literas (prze¬ 
ciągać w wyinaw aniu). 

Dilfttor, ório, m. odwlekający. 
Dilaudo, 1. bardzo chwalić, wy¬ 
chwalać. 

Dileetus, a, um, drogi, miły. 
Diligens, tis, wybierający co pil¬ 
nie, stąd; troskliwy, pilny, bacz¬ 
ny, staranny, imperii, w obowiąz¬ 
kach dowódzcy pilny; officii, 
w wykonaniu obowiązków; rei 
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famiilaris, staranny, gospodarny; 
reritatts, miłośnik prawdy; 2) o 
przedmiotach starannie wypraco¬ 
wanych: scriptnra, łiterae. 

Dillgenter, przysl. pilnie, staran¬ 
nie, dokładnie, oględnie. 

Diligentia, ae, pilność; baczność, 
staranność, oględność, oszczędność, 
gospodarność, res familiaris con- 
serratnr diligentia; non est ista 
diligentia, sed acaritia. 

Diligo, lexi, lectum, 3. wybierać, 
robić wybór, stąd: poważać, szań¬ 
cować, kochać, ciritates affectae 
bencficiis enm diligebant. 

Dilorloo, 1. rozdzierać na kim u- 
biór, tnnicam. .... 

OOftoto, luxi, 2. jaśnieć, zajaśnieć; 
— przenoś, być widacznem, coe- 
pit dilucere id, quod erat. 

Dilueeaoit, luit, 3. zaczyna ja¬ 
śnieć, świta. 

DUuoide, pnytl jasno, wyraźnie. 
HiluciduB, a, um, jasny, zrozu- 

miały. ... 
Diluoulum, i, a świt, brzask. 
Dłludium, ii, n. czas odpoczynku 

dozwalany szermierzom;—przenoś, 
zwłoka, diludia posco. 

SUuo, tal, Idtum, 3. rozmaezac, 
rozpuszczać, roztwarzać, rozczy- 
niać, rozrabiać, mcdicamentnm in 
pocolo; Tenenum (przysposabiać); 
— przenoś, osłabiać, zmniejszać, 
molestias; oczyszczać się z zarzu¬ 
tu, zbijać, crimen. 

DUutue, a, um, roztworzony, vi- 
num, pomieszane z wodą. 

BtluTles, ei, i- powódź, wezbra¬ 

nie wód. .... 
DiluTium, ii, fl. powódź,^ potop; 
_ przenoś, zniszczenie, nieszczę¬ 
ście, diluTio ex illo dirersa per 
aeqnora vecti. [walczący. 

Dlmaohae, arom, m. pieszo ikonno 
Dimftno, 1. wszędzie się rozlewać, 
rozchodzić 6ię, rozgłaszać sie. 

Dimenslo, 6nls, ś. wymiar, roz¬ 
miar. 

Uimćtior, mensus, 4. rozmierzac, 
wymierzać. 

DimOto, i depon. dlmetor, 1. od¬ 
graniczać, odznaczać, wytykać, lo¬ 
cum castris. 

Dtmio&tto, Oni*, i. walka, bój, 
spór, d. nnirersae rei i d. nniver- 
sa; b) narażenie się, niebezpie¬ 
czeństwo, vitae, capitis, famae, 
fortunne; se in diaucationem ob- 
jicere. . 

Dimdco, 1. walczyć, potykać się, 
bitwę staczać, spór wieść, proelio, 
acie, sum hoste; in terra; mali; 
circa Carras; contra lub adversns 
aliąuem; deimperio, pro legibos; 
cum loco; b) z największą nsilno- 
ścią o co się ubiegać, z następ, 
ut i tr. łącz. omni ratione erit di- 
micandum, ut-possimus; ej nara¬ 
żać-się na niebezpieczeństwode 
vita, de capite; de fortunis reipu- 
blicae; Timotheo de fama dimican- 
ti (itjcssC" 

DimidiŁtus, a, um, podzielony na 
dwoje. . 

Dimidlus, a, um, połowiczny, na 
pół podzielony; pars d. albo di- 
midium, połowa, dimidio plus, o 
połowę więcej; dimidio minoris 
constabit, o połowę mniej koszto¬ 
wać będzie. 

Dtminuo - minui, minUtum, o. 
rozdrabiać, uszczuplać. 

Dlmiaało, ónis, i. posłanie, wy¬ 
słanie; 2) odprawienie, oddalenie, 
remigum. 

Dimitto, misi, missum, 3. rozsy¬ 
łać, circum amicos, nuntios in 
omnes paites; litaras passim in a- 
has urbes; — przenoś, aciem (o- 
culorum) in omnes partes, rzucać 
wzrok na wszystkie strony, 2) od¬ 
syłać, uwalniać, ahęnem a se; 
alkpiem incolumem, legatos; cap- 
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tlTo«, milites in oppldum ad r«* 
gem, legatóa domus; rozpuścić, 
milites, eiercitum; rozpuścić, roz¬ 
wiązać zgromadzenib, sen&tum, 
concilinm; oddalić, aHquem &ae, 
uiorem; zostawić, aUquem inhu- 
matun; upuścić, wypuścić, signa 
ex mętu, librom e manibus; opu¬ 
ścić, zrzec się czego, ripas, oppi- 
da, proTinciam, praedam;—prze¬ 
noś. opuszczać, zaniechać, occasio- 
nem, tempus rei gerendae, oppu- 
gnationem, impenum; zrzec się, 
rictoriam, jus suum; zostawić, vi- 
tam alieno arbitrio; injuriam im- 
punitam; spuścić, zwolnić, zmniej¬ 
szyć, zaniechać, iracundiam eflam 
reipublicae; 3) spuścić z gdry, 
imbres coelo; se ns ralles. 

Pimóveo, mówi, mótum, 2- wzru¬ 
szać, rozdzielać , tepidum cine- 
rauifoco; ora talibus soniś (otwo¬ 
rzyć): aquam corpore; terram 
aratro; także: obstantes propin- 
quos; 2) oddalać, usuwać, roz¬ 
pędzać, rozpraszać, umbrarn, aera 
tenebrosum; odciągać, odwracać, 
odwodzić kogo od kogo albo od 
czego, eąuites Bomanos a plebe; 
de wente, de suo cursu; fide so- 
cios; 3) pobudzić, skłonić, nun- 
quam (cum) dimoveas, ut-. 

Dindymus, i, m. i Dindyma, o rum, 
n. góra we Frygii, poświęcona 
Cybeli, która sląd nazywa się 
Dindjmene, es, i. 

Dinumer&tio, 6nls, i. wyliczenie, 
wy łuszczenie, obszerne opowia¬ 
danie. 

Dinumóro, 1. wyliczyć, płacie, 
pecuniam alicui; liczyć, policzyć, 
porachować, tempora, stel las, noctes. 

Dioehares, is,«*. wyzwoleniec Ce¬ 
zara; stąd Dlochartnua, a, urn, 
do Dyocharesa należący. 

Dtoeciais, is, i. wielkorządztwo. 
dioecesea appellabantur admini- 

stratioues provinciarum, quae In 
unum coactae per praefectos ptae- 
torio et eornm yicanos regebautur. 

DioeoStea, ao, i. zaTiadowca skar¬ 
bu publicznego. 

Diogene*, is, m. imię kilku filo¬ 
zofów: Joński z Apollom! *, Cyni¬ 
cki z Synopy; Stoik, nauczyciel 
Karneadesa i Celiusza (Oaelius); 
2) przyjaciel M. Celiusza Bufusa; 
3) ‘syn Archelausa, wodza Mi- 
trydata. 

DiomćdM, Is, «. syn Tydeusza, 
króla Kalidonil, zięć i następca 
Adrasta w Argos, należał do wy¬ 
prawy na wojnę Trojańską, po 
Achillesie najmężniejszy z Gre¬ 
ków. Po zburzeniu Troi zalozyl 
miasto Arpi w Apulii (magnaDio- 
medis urbs, campus); stąd Dlo- 
medeus, albo -ius, a, urn, Dyo- 
medejski, Dyomedes: tyczący się. 

Dióne, es, i -a, ae, i. córka Ty¬ 
tana, matka Wenery; 2) sama wc- 
nera; stąd Dionaeus, a, urn, od 
Wanery pochodzący; jćj poświę- 
cony. 

Dlortfsiu , ii, *»• 1) imię dwóch 
wladzców Syrakuzy; 2) D. Hera- 
cleotes, uczeń Zenona; 3) D- Ma¬ 
gnes, mówca azyatycki współcze¬ 
sny Cyceronowi; 4) wyzwoleniec 
Cycerona, takie niewolnik jego; 
4) biegły muzyk i śpiewak w Te- 
bach, nauczyciel Epaminondasa. 

BtonpBus, albo -os, i, su- Bachus; 
stąd Dionysius, a, u», tyczący 
się Bachusa; Dionysia, dom. sacra, 
święto Bachusa. (do wina. 

Dlóta, ae, i. naczynie dwuuszne 
Diphilus, i, m. grecki pisarz ko- 

rnedyi z Synopy; 2) budowniczy 
w Ezymie. 

Diplóma, atis, n. pismo polecają- 
ce dawane od najwyższćj władzy 
tym, którzy się udawali na pro- 
wincyą 9 
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Dlpylon, i, x. brama podwójna, 
tak się zwala jedna z bram Ateń¬ 
skich. 

Dirae, patTZ dirue. 
DircS, et:, i Dirca, ae, i. żona 
Likusa króla Teb; 2) źródło w Beo- 
cyi przy Tebsch; stąd Dirceus, 
a, urn, dyrcejski, w ogóle: tebań- 
ski, beotycki; cygnus D., Pindar. 

Directe, przyst. prosto, w prostym 
kierunku, — przenoś, wprost, di- 
cere. 

Direoto, przytł. prosto, w prostym 
kierunkn, wprost, bez ogródki, 
wbrew; haec ad Mcm directo 
pertinent, d. transrersas trabes in- 
jecerunt. 

Blreotue, ,a, om, prosty, w pro¬ 
stym kierunkn idący, interes, tigna, 
via, Her, tuba aeris directi; — 
przenoś. homo, prosty, bez wy¬ 
biegów, surowy, otwarty oratio, 
mowa wprost, kiedy się kogoś mó¬ 
wiącego wprowadza. 

Diremptus, ns, m. rozerwanie, 
odłączenie. 

Blreptio, 6nla, i. zrabowanie, spu¬ 
stoszenie, sociornm, bonornm; nr- 
bem relictam direptioni et incen- 
diis. 

Direptor, óris, m. łupieżca, pu¬ 
stoszycie!, rabuś. 

Diribitio, ónts, i. rozdzielanie, 
rozdawanie tabliczek do głoso¬ 
wania. 

Dirigo, razi, rectum, 3. wprost 
wyciągać, uszykować, aciem 
(w liuii bojowój ustawić); lituo 
regiones orbis, laską wieszczbiar- 
eką określić, oznaczyć; fines, na- 
prostować, uregulować; molem 
recta fronte, w prostej linii usta¬ 
wić; ordines arboruin, drzewa pod 
sznur sadzić; — przenoś, kiero¬ 
wać, iter ad cursum siderum (po¬ 
dług biegu gwiazd); oznaczyć, 
spatium mensium ad madnm łu- 

nae; 2) wprost dokąd zmierzać, 
kierunek nadać, kierować, guber¬ 
natorem jubet eo dirigere natem; 
cursum direzit, quo tendebat; cur¬ 
sum ad litora; cursum Gades; 
hastam, tela in corpus, hastamin 
os; spicula aren (wypuścić,- wy¬ 
strzelić); rulnera alicui (zadawać 
rany); także nicprzech.; planities 
binc dirigens (rozciągająca się); 
— przenoś, zmierzać do czego, 
kierować, stosować, orationem in 
aliąuem, cogitationes ad altquid, 
aiiquem ad hanc opinionem; na¬ 
prowadzić, nakierować, judicium 
aliquo; ad verita'em; Titam ad 
certam rationis normam, utilitate 
officium; sententiam suam ad ro- 
luntatcm alterius 

Dirimo, ćmi, emptum, 3. rozdzie¬ 
lać, rozłączać, rozbierać, ‘abellas, 
tabliczki do glosowania, dla prze¬ 
konania się, wiele kandydat ma 
głosów za i przcciu- urbs flnmine 
dirempta; acies, castra; urbem a 
continenti;—przenoś, przerwać, roz¬ 
rywać, rem tempus (zrobić, żeby u- 
kończenie jaktój czynności na inny 
czas było odłożone); rozstrzygnąć, 
skończyć, controversiam, litem, 
colloquium; zniweczyć, auspick; 
hostibus societatom in, tu auzilii. 

Diriplo, ripui, reptnm; 3. aj roz¬ 
rywać, rozszarpać, dapes; aliqucm 
equis; h) pustoszyć, rabować, 
szczególnićj w znaczeniu wojen- 
nćm, domum, patriam, socios; 
impedimenta; c) odrywać co od 
kogo, alicui ornameuta; insigne 
ez capite. 

Diritas, Mii, i. fatalność, godło 
nieszczęściem grożące, diei; obrzy¬ 
dliwość, srogość. 

Dlrumpo, rOpi, raptum, 3. roz¬ 
rywać, druzgotać, roztluc, par¬ 
tem nubis; caput; homo diruptus; 
rupturę mający; — przenoś, aj se 
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d. albo dirumpi; tyć rozerw mym 
nt wszystkie strony z powoda 
wielu zatradnieA; dirumpi ir&, pę¬ 
kać ze złości; propłs ss dirnpit do- 
lore, o mało co nie umarł z żalą; 
bj zrywać, targać związki, scde- 
tatem, amicitiam. 

Diruo, rui, rfttnm, 3. Imrzyć, roz¬ 
walić, niszczyć, arbom, mnros, 
regna, tecte, agmin*, Baccbanalia 
(rozwalić budowę, gdzie się odpra¬ 
wiały ofiary na cześć Bachusa);— 
przenoś, dirui aare, zbankruto¬ 
wać. 

Dirom, a, um, straszny, okrutny, 
srogi, Hannibal;gens, hydra, fia¬ 
cie*, yenena, fames, mens; necsaw. 
dirae, arum, I. i dira, oram, si- 
znaki zlowTogie, nieszczęściem gro- 
£ąCd* 

IMs, dltls, m. i i. dite, *■ ditior, 
ditissimus, bogaty, ditem Asiam; 
dekibra ditia Jonia; takie z prz. 
2. ditis6imus agri. 

IM*. Dltto. ę>- Pluton; domina Di- 
tis, Prozerpina;piekło, kraina pod¬ 
ziemna, patat atri jacua Ditis; 
bożek nocy u Celtów. 

PUoedo. cessi, cessum, 3. 1) oi- 
stotacb żyjących; aj rozchodzie 
się, rozdzielać się, inter se longe; 
to duw parte*; quum diversi di- 
gcessissem; b) oddalać się, odcho¬ 
dzić, de foro; e Galii*, a foribus; 
nnnquam tristem ah imperatere; 
Capus; finibus; neque prius inde 
diacesrit; ex toga ln cwitates; ex 
eastiis domum; in silras; demos 
sua*. Stąd w szczególności: 1) o 
wojsku: wyruszyć, udać się, od¬ 
dalić się, ah Artemisio; a Bru.i- 
dusto; ex hibernis; Tarracone; in 
cornua; adversarii sd discessissent; 
ad corpora curanda; z pola wal¬ 
ki odejść zwycięźcą, albo pokona¬ 
nym, porażonym, interiorem copiis, 
superiorem omnibus proeiiis d.; 

sine deiromenio d.; opuście, a d- 
gnis, a duce; 2) w znaczeniu są- 
dowem: odejść, oddalić się, su¬ 
periorem discedere; a judicio ca- 
pitis m&aima discessit gloria; ab 
eodom in judiciis defensus ali- 
quobes liberatus discesserat; con- 
sulum judicio probatus discessit; 
— przenoś, opuścić kogo lub co, 
odstąpić, ab amicis: a consuetu- 
dine, Jb ofhcio, a fide justitiaquc; 
a se; a albo ex vita, tanąnsm ex 
hospltio, umizćć; a re, wmówie¬ 
niu odstąpić od przedmiotu ^glo¬ 
ria sperata; wyjąć, wyłączyć, te 
eristimare relim, cum a Tobisdi- 
scesserim, neminem eese, cujus- 
(was wyjąwszy); ut, cum ab illo 
discesserint, me h&beaat projri- 
mum (oprócz niego, albo jego wy¬ 
jąwszy); o senacie: być jakiego 
zdania in aliquam sententiam; 
przeciwnego zupełnie być zdania, 
iii alia omnia; quo nunquam an¬ 
tę discessum est, do czego przed 
tóm nigdy się nie posunięto. O), 
o przedmiotach nieżyjących: a) 
rozchodzić się, rozstępować się, 
otwierać się, discedit terra. coe- 
lum; b) oddalać się, ustępować, 
opuszczać, qu. rtana ah eo disce¬ 
dit; sol discedens: — przenoś, aj 
uchodzić, injurla alicujus impn- 
nita discedit; b) ginąć, wygasnąć, 
ustępować, nunquam ex animo 
meo discedit illius diei memoria; 
hostibas spes pohundi oppidi di¬ 
scedit. 

Disooptitio, dnie, i. roztrząsanie, 
rozbieranie rzeczy, spór. 

Dseeptitor, Orla, f». badacz, sę¬ 
dzia. 

DlsoeptMrbc, lata, ż. pośredniczka, 
spór rozstrzygająca. 

Diaoepto, 1. walczyć, spór wieść, 
spierać się, de Łliqua re; Inter se 
armia; 2) rozsądzać, rozstrzygać 

o* 
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spór, Inter *liquos; controrersia#; 
in uno proelio omnis fortuna rei- 
pubłicae disceptat (polega). 

Dieosmo, creyi, cretum, 3. dzie¬ 
lić, rozdzielać, discretua, rozdzie¬ 
lony; — przenoś. rozróżniać, alb* 
et atra; r ictos a yictoribus; suos; 
stultum a gapienie; z nasi zdań. 
zaleź. 

Diaoerpo, cerpsi, cerptuir, 3. roz¬ 
szarpać, aliąaem albo ąliquid; o 
wiatrach: diacerpunt irolta renti; 
anrae omnia d. (rozpraszają); — 
przenoś, w mowie; dzielić, res 
qu*ii jn membra discerpitnr. 

Piseeseto, Cnii, i. rozdzielenie się 
senatorów Ezymskicb przy gloso¬ 
waniu, przejście na czyją stronę; 
senatns consnltnm per discessio- 
nem facere; in alicujus sententiam 
dlscessionem faceta, 

dsoessos, i i, ot. rozstąpienie się, 
-coeli; coelum Tisnm discedere, cu- 
jns biali yertices flammao appa- 
raerant (błyskawica); 2) oddale¬ 
nie się, odjazd, odejście, wyro¬ 
szenie z miejsca, pochód; ab ur- 
be; wygnanie, wydalenie się z kra¬ 
ją, de patria. 

©iscldlum, ii, n. rozłączenie się, 
rozstanie się, corporis *tque ani- 
mae; te acerbissime discidiumno- 
stnun tulisse; rozwód, eonjngis; 
— przenoś, poróżnienie, niezgoda, 
ne qu* amicornm discidia Cent. 

DlMinetae, a, um, rozpustny, roz¬ 
wiązły, wyuzdany, niedbały 

Diaoindo. soidi, scissnm, 3. roz¬ 
ciąć, rozerwać, rozedrzść, tuni- 
eaua, yestens; — przenoś, rozerwać, 
amicitias. 

Ciłoingo, cinxi, cinctum, 3. roz- 
pasać, odpasać. 

Biaciplina, ae, f. nauka, wycho¬ 
wanie, dare iilium alicni in disci- 
plinam; b) sposób życia, myślenia, 
zasady, metoda, mea disciplina 

instroctns; esdem nos ntimur di¬ 
sciplina; c) znajomość, militaris 
(sztuki wojennej) takie: miiitiae, 
albo bellica; d) umiejętność, juris, 
quibue disciplinis et a quibus sit 
eruditns; d. liberales; d. Drni- 
dum; e) urządzenie, karność, d. 
majorom, popu li Bomani, reipu- 
blicae albo ciritatis; d. militaris 
(karność wojskowa), disdplinam 
seyerissime regere; orercitum ad 
d. Bomanam reduiit. 

DisoipUa&bilia, e, dający się wy¬ 
kładać. 

Ptsolpula, ae, i. uczennica. 
Disoipultut, i, w. uczet. 
DlsolUdo, clusi, clusum, 3. roz¬ 
dzielać, przedzielać, monsąuiAr* 
vernos ab Helyetiis discludit; łfe- 
rea ponto; tign* d. (w równej od 
siebie odległości rozkładać); poet. 
yińbus haud ullis yaluit disclude- 
re morsus roboris, wyrwać włócz¬ 
nię głęboko utkwioną w twardem 
drzewie; — przenoś, perturbatio- 
nes semotas * mente et disclusas. 

Cisco, dldiot, 3. uczyć się, do¬ 
wiadywać się, aliquid lub Z tryb. 
bez. lub z 4 prz, i tr. bez. lab 
ze zdaniem względnćm: d, ab ali- 
quo; ex eo faciilime disci erbitra- 
batur (że się nauczyć, dowiedaićć 
można); yirtutem e® me: d. quid 
sit yirere; crimi ie ab niw disce 
oimr.es (poznaj); discere hdibus (sc. 
canere) uczyć się grać; rzadko: 
didicl esse infelii; w znaczeniu 
sądowćm; d. causam, obznajmiać 
się ze stanem sprawy, — przenoś, 
discit mentiri lana colores. 

Disoolór, 6rl», odmienny co do 
farby, pstry; 3) niepodobny pod 
względem kształtu, odmienny. 

Disoonwćnio, Ire, nie zgadzać się, 
nie stosować się, różnić się w czem, 
yitae disconyenit ordine toto. 

Dlsocrdia, ae, i. niezgoda, niepo- 
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rozumienie, d. sedare, concitare; 
d. incertae mentis, wahanie się, 
walka namiętności; 2) Discordia, 
bogini niezgody. 

Dt»oordi6su«, a, om, swarliwy, 
wzniecający niezgodę. 

DUeordo, 1. nie zgadzać się, być 
w niezgodzie, intei se, cum aii- 
qno; discoTdant oppid&ni;—prze¬ 
noś. być niepodobnym, być w sprze¬ 
czności parcns araro; • semone 
tenni sublime discordat. 

Diaoors, cordie, niezgodny, nie- 
zgadzający się, niepodobny, różny, 
homiues moribus et lingnis; natu¬ 
ra maris; actus venti8 diaoordi- 
bns; fetns (pól woln, pól czło¬ 
wieka). 

daarepantia, aa, i. niezgadzanie 
się, różność, rerum et rerborum, 
scripti et roluntatis. 

Diaerepatio, dnia, i. niezgadzanie 
się, inter consules. 

Diacripo, orepiTi, albo crepui, 1. 
nie zgadzać się, być w niezgo¬ 
dzie, różnić się, facta cum dictis; 
inter se; ab bomanitate; oratio 
rerbis discrepaus; philosophi de 
rebus discrepantes; aetai d.; d si- 
bi (być z tobą w sprzeczności); 
nieosob. discrepat, nie ma zgody, 
inter scriptores; de aliqua re. 

ptserimon, inis, a. przedział, to 
co przedziela jedno od drugiego, 
przerwa, medium, tonue; agmi- 
num; minimum inter quos discri- 
men morus; d. dentiom; d. vo- 
cum; spatium discrimina faliit 
(odległość usuwa przed oczyma 
przedziały); —■ przenoś, a) róźnioa, 
odmiana, Ticti et Tictoris; te- 
nues parvi discnminis umbrae; 
band in magno ponere discrimine, 
nie robić wielkićj różnicy; także 
6) władza, zdolność rozróżniania, 
rozpoznawania, in rulgo non est 
d c) rozstrzygnienie, d. faeere 

albo dare; d. belli, pugnae; etąd 
chwila stanowcza, walkarozstrzy 
gająca, niebezpieczeństwo, nie¬ 
bezpieczne położenie, in quo dis¬ 
crimine; Ulom hoc majom fors 
in discrimine; per tot discrimina 
rerum; addncere aliqoem in d. 
capitis; d) ważność, consllia magni 
discriminis; powód, zasada, quo 
discrimine ripas linqount. 

Dlsorimino, 1. rozdzielać, Etru- 
riam; rozróżniać, oznaczać, vigi- 
liarum sonmiąue neć die nec noc- 
tc discriminats tempom. 

Disoruc-o, i. męczyć, dręczyć, 
trapić; discrnciari, trapić się, drę¬ 
czyć się, animi. 

Disoumbo, oubni, cubitum, 3. 
Ilość się do stołu, mensis. antro; 
iść spać. coenati discubnemnt 
ibidem. 

DUourro, cncuni albo cum, eur- 
sum, 3. rozbiegać się, rozjeżdżać 
się, rozsypać się, biegać tu i ow¬ 
dzie, in mnris, circa, Tias, inta- 
bernacula. ad praedam i t. p. — 
przenoś, mens discurrit utroqne 
(zajmuje się dwoma przedmiotami); 
fama tota rrbe discurrit (rozsze¬ 
rza się, rozchodzi się). 

Dtscuraus, us, *. bieg, bieganie, 
rozbieganie się, jeżdżenie w różne 
strony. 

DIscus, i, m. krąg plaski kamień 
ny lub metalowy, z otworem po¬ 
środku, używany do ciskania dla 
zabawy i ćwiczenia, discum audi- 
re quam philosophum malunt. 

Uiscatlo, cussi, cnssnm, 3. roztrącać, 
rozbijać, roztłuc; mnrum, delubra 
fnlmine; rozdzielić, rozproszyć, 
coetns, concilium, favillam; — 
przenoś, rozpędzić, zniszczyć, um- 
bras, somnum, dolorem, iebrem. 

Diserte, pnysł- jasno, wyminie, 
wymownie. 

Disertua, a, um, porządnie wy- 
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pracowiny, wymownie ułożony, 
oratio, epistoła disertissima; 2) 
wymowny, wykładający rzecz po¬ 
rządnie, orator; diBertus leporum 

et facetiamm. 
Piajootos, a, um, rozrzucony, roz¬ 

proszony, eiephantes; manus. 
Dlsjido, jod, jectum, 3. rozrzu¬ 
cić, rozproszyć, a niąd zburzyć, 
moenia, munitiones, copias bar- 
barorom, nabiła; disjice corpora 
ponto; także: ille consensionis 
globus unius dissensione disjoctus 
eat; — przenoś, zniweczyć, znisz¬ 
czyć, udaremnić, consilia dacia; 
zerwać, pacom. 

Diajuncte, i dlsjuncttm, przysł. 
rozdzielnie, osobno. 

Piajunotło. Cala, i rozłączenie, 
rozdzielenie; w logice: sąa roz¬ 
łączny; w wymowie: postać kra- 
somćwska; — przenoś, różność, 
odmienność, sententiae. 

Dfadunotus, a, um, rozłączony, od¬ 
dalony, daleki; disjunctissima lo- 
oa; w logice: rozłączny; w mo¬ 
wie: oderwany, nie połączony, 
ooncursus verborum disjnncti; — 
przenoś, różny, odmienny, doc- 
tores. 

piąłongo, jnnxi, jnnclnm, 3. roz¬ 
łączać, rozdzielać, Cappadociam 
ab Armenia; disjongimur oris Ita¬ 
lii; — przenoś, oddalać, różnić 
kogo z kim, Pompejnm a moa fa- 
-ttiliaritatc; ab amicitia alicujus; 
rozróżniać, iueaniam a furorę; bo- 
neeta a commodis. 

DUpilor, 1. rozproszyć się, roz¬ 
biegać się, dispalati inagrir, mul- 
titadinem dispalatam immisit. 

Pispar, parta, nierówny, niepodo¬ 
bny, różny, gladii, colores, ondae, 
facies, mores i t. p. proelium, pie¬ 
choty i jazdą; habitu eorpormd.; 
fratres sec aetate nec riribus dis- 

ptres; d. alicni lub ałlcul rei; 
inter se; ąuidąnam dispr,? JUl. 

Piaparilia, e, nierówny, odmienny. 
Piaparo, 1. rozdzielać, rozróżniać, 
rozesłać w różne strony, dispa- 
randos curare; rzeczotc. dispara- 
tum, zdanie przeciwstawne, kie¬ 
dy jeden sącl zaprzecza wprost, co 
dragi twierdzi: sapere i non sa¬ 
pcie. 

Piapollo, puli, palsum, 3. rozpę¬ 
dzać, rozproszyć, eąuites, nebu- 
lam, ambras;—przenoś, caliginem 
ab animo, ienebras cąlumniae. 

Piapendtam, ii, n. koszt, nakład, 
wydatek, strata, sine dispendio; 
d. mores, strata czasu przez 
zwlokę. 

DispensŁtio, 6nis, i. odważenie, 
rozważenie, stąd: (a) rozdzielenie, 
inopiae {szczupłego zapasu zboża); 
b) zawiadywanie czćm, zarządza¬ 
nie, aeraril, pecuniae, annonae; 
i samo d.; urząd zawiadowcy, re- 
gia (przy królu). 

Dlrpons&tor, oris, m. zawiadowca, 
przełożony nad czćm, podskarbi. 

Plapensa, 1. odważyć, rozważyć, 
stąd rozdzielać, rozdawać, oscula 
per natos; aquas; rozporządzać, 
urządzać, annum interc&lanbus 
mensibns interponendis ita, ut-; 
Tictoiiam, bclia; zawiadywać, za¬ 
rządzać, res domesticas, pecuniam; 
poeL mortalia fila, mićć w swojćj 
mocy (o Parkach). 

Diaperditto, 6ni», i. zguba, znisz¬ 
czenie, zburzenie, urbis. 

Piaperdo, perdidi, perditum, 3 
zniszczyć, zgubić, aliąuem; prze- 
marnować, strwonić, possessiones. 

Pispćreo, perii, pertre, ginąć, 
niszczćć, disperii, zginąłem, już 
po mnie; dispeream, ni- (rodzaj 
zapewnienia) niech zginę, jeżeli 
nie-. 

Piapergo. spersl, spersum 3. roz- 
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siewać, rozsypywać, rozrzucać, 
membra per agros; — przenoś, 
rozsiewać, rozgłaszać, rozszerzać, 
rumorem; Titam inauras, umrzćć. 

Disperae, prtytł.cząstkowo, rozer¬ 
wanie, tu i owdzie. 

Dlapersan, ue, m. rozproszenie, 
rozsypka, dispersu illorum. 

DUpertio, 4. rozdzielać, secundam 
mensam servis; — przenoś, tem¬ 
pom yoluptatis et laboris; takie 
jako depon. administiationem inter 
se dispertiri. 

Dtaploio, spezi, spectnm, 3. oczy 
otwierać, przejrzeć; — praenoś. 
doetrzedi, dociec, wynaleźć, acie 
mentis; .er m. 

Dispiiceo, plicui, plldtum, 2 nie 
podobać się, alicui; d. sibi, być 
w złym humorze, przykrzyć sobie, 
z siebie samego nie być zadowo¬ 
lonym; pax dirplicuit; conditio- 
nes Ciurthaginiensibns displicue- 
rnnt, nie były przyjęte; quum 
continua* calamitates Bomanin di- 
splicerent, zniechęciły, zasmuciły. 

Dloplodo, płosi, plosum, 3. roz¬ 
dąć, rozciągnąć. 

Dispolie, 1. obedrzeć, zrabować. 
Dispono, posili, positum, 3. roz¬ 
kładać, rozstawiać, rozsadzać, 
w pewnych przerwach umiesz¬ 
czać, lapides erehris interrallis; 
w znaczeniu wojennćm: stationes 
portu; praesidia ad ripts; tormen- 
ta in mulic; tormenta per muros; 
reliąuas cohortes cr;tri* praesidio; 
ut ,'ii ab peritissimo impara- 
tore disposm Tiderentur; sagitt.v 
rioa ab utroqueiatere; 2) uporząd¬ 
kować, porządnie ułożyć, com&s; 
libros Homari; d. rerba ita, ut 
pictores Yarietatem colo rum; — 
przenoś, urządzić, zastosować, ad 
&liquid; fata sibi (uad swoim lo¬ 
sem panować). 

I>isposite, prsytl. porządnie, w na¬ 
leżytym porządku. 

Dlspoaitio, dnia, i. rozłożenie, u- 
porządkowanie, układ. 

Dispositus, a, um, ułożony, usta¬ 
wiony porządnie, disposita ad 
honorem studia (przydatne, słu¬ 
żące). 

Diapungo, punzi, punctum, 3. 
rozdzielać, rozkładać, oznaczać, 
aliqmd alicui rei. 

Dlapstłtio, duto, L rozprawa, roz¬ 
wodzenie się nad czćm, wykład, 
badanie. 

Dlsput&tor, drls, m rozprawiacz, 
broniący jakiego twierdzenia. 

Dtoputo, 1. rozprawiać o czćm, 
rozwodzić się nad czćm, mówić, 
twierdzić, aliquid; de aliqua re; 
in utramque partem. 

Dlaętuiro, qulslvi, qulsltum, 3. 
badać, roztrząsać. 

Disguialtio, dnia, ż. badanie, śle¬ 
dzenie, roztrząsanie. 

Dlseemino, 1. rozsiewać; — prze¬ 
noś. rozgłaszać, rozsiewać, rozno¬ 
sić, rozszerzać, sermonem, malum. 

Dioenaio, dnia, i. różność zdań, 
niezgoda, nieporozumienie, ciwiis, 
ort est inter diąuos d.; sic ilie 
consensionis globus hujus unius 
Oiasendone disjectus est; sprze¬ 
czność , niezgodność, utilium cum 
honestis. [alicui rei. 

DlMont&neus, a, urn, niezgodny, 
Disaantlo, sensi, sensom, 4. nie 
zgadzać się, różnić się od kogo, 
być odmiennego zdania, ab *di- 
quo; cum aliquo; inter se; być 
w. nieporozumieniu, w niezgodzie, 
cum aliquo, albo samo diss.; być 
w sprzeczności, sprzeciwiać się, 
odstępować, a ce tera rum gentium 
morę; ipsum a se. 

Dlaa*pio, sepsi, septum, 4. prze¬ 
gradzać, przedzielać, odgraniczać, 
dissepserat certis limitibus. 
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Diafarenaseit, serenAvtt, 3. za¬ 
czyn* się wypogadzać. 

Dtetóro, seri, Bitum, 3- rozsie¬ 
wać, rozsadzać; — przenoś, sedi- 
tioea d. (buntownicze wieści roz¬ 
siewać). 

Diasero, setni, sertnm, 3. wlaś. 
rozkładać, stąd rozprawiać, zasa¬ 
dnie rzecz rozwijać, roztrząsać, a- 
liąnid pluribns rerbis; de hoc 
tcste subtiliter et copiose; de ja¬ 
re; de philosopbia; pro legibus 
suis; contra omnia; in contrarias 
partes; in hnnc modom; ars, sub- 
tilitas, ratio disserendi. 

Dlioertatio, 6ni», i. roztrząsanie, 
rozprawa, wykład. 

Dir*ideo, sodi, sessum, 2. oddziel¬ 
nie siedzieć, być oddzielonym, 
oddalonym, castris; — przenoś, 
nie zgadzać się, myślćć inaczej, 
różnić się z kim, Inter se; odio 
Capital! ab aliąno, cnm sliquo; 
alicui; być w sprzeczności, nie 
zgadzać się z czćm, a sententia; 
Toluntas cnm scripto; toga dissi- 
det impar (źle leży). 

Diasllio, silni, saltom, 4. rozska- 
kiwać, rozpadać się, rozsypać się, 
właśc. i przenoś, iisn, śmiać się 
do rozpuku; d. gratis, fratrom, 
zerwała się zgoda. 

DisaimUis, c, niepodobny, inter 
se; alicni; alicnjns; diss. ąnidem 
Cbares horom et factis et mori- 
bns, z nast. ac, atqne, et, qnod 
non est dissimile atqne ire. 

Disalmlllter, pnysl. niepodobnie. 
Disalmilitudo, inis, r. niepodo¬ 
bieństwo , odmienność, morom; 
cnm artibus; in nno homine esse 
tantam d. (tak wielka »przoczność). 

Disslmulanter, pnyii. nieznacznie, 
skryciu, nieszczerze; [ukrywanie, 

ptsaimulantił, ae, i. nieszczerość, 
DUstmul&tio, onis, obłnda, nie- 
szczerość, ukrywanie, ironia. 

Diuimul&tor, oris, obłudnik, cn- 
juslibet rei d. 

Diaalmulo, 1. ukrywać, tauro dis- 
simulante Tirom; nec se dissimu- 
lat (nio przybiera innćj postaci^; 
Achilles Teste Tirom longa dissi- 
mulatos erat (ukrył się w ubiorze 
niewieścim, przebrany za kobietę); 
— przenoś, nie dać znać po so¬ 
bie, nie pokazywać, zamilczać, 
taić, aegntudinem animi, odium, 
gandia; dissimulare non potero mi¬ 
ii, quaa acta sunt, displicere; quae 
cognoTerat, dissimu landa sibi eii- 
stimaTit. 

Disdpabilia, e, dający się roz¬ 
proszyć. 

Dłiaipatio, dnia, i. rozsypanie, 
podział, praedae; — przenoś, roz¬ 
łożenie wyobrażeń na pojedyncze 
części. 

Dlsaipatus, a, tut, rozproszony, 
rozsypany, nie dobrze połączony. 

Dissipo, 1. rozsypać, rozproszyć, 
rozszerzyć, ignis se dissipat; sol 
dissipat ardorem in omnes partes; 
— przenoś, rozsiewać, rozszerz*;, 
roznosić, famam, rumorom; 2) si¬ 
łą coś zburzyć, zniszczyć, tecta; 
o majątku; przemaroować. roz¬ 
trwonić, stracić, patrimonium oon- 
TiTiis; o wojsku: rozpędzić, roz¬ 
proszyć, eiercitus ex dissipata 
ruga passim reliqniae (resztki roz¬ 
pędzonego wojska, które się po 
ucieczce zebrały); collectis ex 
dissipato cursu militibua (gdy się 
rozproszeni zebrali). 

DisłocttbUls, e, nie dający się 
połączyć, res; 2) rozdzielający, 
rozłączający, abscidit terras ocea¬ 
nu dissodabili. 

Diaaooto, 1. rozłączać, rozdzielać, 
zrywać, homines antea dissociati 
(nie żyjący w społeczeństwie); 
dissociata locis concordi pace liga- 
Tit; ni (montes) disaoeientur opasa 
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ralle; zrywać, amicitias; poróżnić, 
animos. 

Dlaaolubih*, e, dający się rozwią¬ 
zać, rozdzielić. 

DiMoifite, przysl. bez powiązania, 
bez używania wyrazów łączących, 
dicere, scribere; 2) gnuśnie, nie¬ 
dbale, judicare. 

DissoMttio, ónia, i. rozłączenie, 
rozwiązanie, naturae (śmierć); — 
przenoś, zniesienie, legun*. judi- 
ciomm, imperii; także: zbicie do¬ 
wodów, zarzutów criminnm; 2) 
opuszczanie spójników w mowie; 
— przenoś, bezsilność, słabość, 
brak mocy, animi. 

Diwoiatus, a, um, rozwiązany, 
nie spojony, navigium; nie powią¬ 
zany, nie połączony, sermo rul- 
gi; — przenoś, bezsilny, gnuśny, 
leniwy, opieszały, niedbały, in re 
famiLisri; 2) wyuzdany, rozpustny, 
swawolny, dissolutissimus homi¬ 
liom; filius; consilia; in omnem 
lasckiam d. (oddany rozpuścio); 
także z 2. przyp. d. morom. 

Dissoko, solri, solntnm, 3. roz¬ 
wiązać, rozwolnić, scopas, nodnm; 
apta; ut pons dissokeretur (miał 
być rozebrany, zdjęty); — przenoś, 
znosić, zerwać, societatęm, legem, 
amicitiam, jndicia publica, mora 
cuncta mała dissokit, kładzie ko¬ 
niec, kończy; zbijać, zarzuty, cri- 
minationes; 2) oddzielać, odrywać, 
uwalniać, dissoki me, uwolniłem 
się, załatwiłem się; dissoke me 
(odpraw mię, zalatwij, powiedz 
mi); zapłacić, aes alienum, pecu- 
niam i t. p. 

Diseontu, a, um, niezgodny co do 
dźwięku, niezgodnie brzmiący, cla- 
mor;—przenoś, odmienny, d. gen- 
tes sermone et moribus. 

DIssors, sortis, niejednostajny, nie- 
foremny, niepodobny, fetus; nie 
mający uczestnictwa, wspólnego 

udziału (w przeciwieństwie wzglę¬ 
dem consora), ab aliquo. 

Dksu&deo, suasi, suasum, 2. odra¬ 
dzać, legem. 

Disuu&sio, dnia. i. odradzanie. 
Dissu&aor, ćris, m. odradzający. 
Dissuawior, &ri, bardzo, Z rozkoszą 
całować. 

Dissutto, toe, rozpaść się, rozcho¬ 
dzić się, crepitus. 

Dłssuo, sui, eutum, 3. rozpróć; 
stąd otworzyć, sinum; zwolna zry¬ 
wać, amicitias. 

Diat&ntla, ae, i. oddalenie;—prze¬ 
noś. różnica, morum studiorumąue. 

Dletendo, tendi,tentum i tensum, 3. 
Tozciągać, rozpościerać; w znacze¬ 
niu wojennćm: rozrywać, w wielu 
miejscach razem zatrudniać, copias 
hostium; — przenoś, d. relut in 
duo pariter bella curas hominum 
(rozdzielać, rozrywać); distendit 
ea res animos Samnitum (zatrzy¬ 
mała w stanie wahania się, nie¬ 
pewności, co zrobić mają); 2) na- 
tkać, napełniać, nectare cellas; 
ubera cytiso; distentae l&cte ca- 
pellae; ober distentins. 

DiBtentus, a, um, 1) porów. 4i- 
stendo;,2) od distineo, wielostron¬ 
nie zajęty. 

Dlstermino, 1. oddzielać, odłączać, 
aliqnid ab aliqua re. 

Distiaote, pnysl. jasno, wyraźnie, 
wybitnie, dicere, scribere. 

Distinctio, ónls, i. rozróżnienie 
oznaczenie; różnica; rozdzielenie 
znakami pisarskiemi; 2) ozdobie¬ 
nie, upięknienie. 

Dietinetu*, a, um, oddzielony, o- 
zdobny, patrz distinguo. 

Distineo, tinui, ten tum, 2. rozry¬ 
wać, ciągnąc w rozmaite strony; 
w znaczeniu wojennem: w ró¬ 
żnych miejscach zatrudniać, roz¬ 
dzielać, nie dozwolić połączyć się, 
hostem; także: distineń marimis 
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occupałionibns, być wielostronnie 
utrudnionym, ciągnionym na róź- 
ne strony; — przenoś, rozdzielać, 
duae sententiac senatom distinebant 
(rozdzielały, w rozdwojeniu trzy¬ 
mały); distineor ac divellor dolo- 
re (przepadam z boleści); wstrzy¬ 
mywać, kłaść tamę, przeszkadzać, 
pscem, victoriam. 

Distiaguo, stirizj, stinctum, 3. od¬ 
dzielić, odróżnić, w znacz, właśc. 
i przenoś, z przyim. a i z przyp. 
6 albo samym przyp. 6. Tera a fal- 
sis, artibcem ab inscio; rozmaicie 
zdobić, stroić, odznaczyć, pocu- 
lom gemmis; coelum astris) ora- 
tionem; historiam Tahetate loco- 
ram (przeplatać dzieje przyjemną 
rozmaitością). 

Piąto, Are, być odległym, oddalo¬ 
nym, odłączonym, aj pod wzglę¬ 
dem miejsce: castra a castris; In¬ 
ter se; tignorum junctura; summa 
labra distabant; b) pod względem 
czasu: Codrus ab Inacho; — prze¬ 
noś. różnić się, Tita hominum a Ti- 
ta bestii rum. 

Diatonueo, tors, tortum, 2. wy¬ 
krzywiać, wywracać, przekręcać, 
oculos, pedes. 

Piatortio, ćnis, i. wykręcanie. 
Piatortus, a, um, ułomny, krzy¬ 

wy, brzydki, — przenoś, prze¬ 
wrotny. 

Dlatraotio, 6nis, i. rozciąganie, 
rozrywanie; roztargnienie, rozbrat, 
niezgoda. 

Diatraotua, a, um, rozerwany, 
wielostronnio zatrudniony. 

Dutraho, trasi, traetnm, 3. rozry¬ 
wać, rozciągać, rozszarpać, in di- 
Tersa distrabi; non prins distracti 
sunt, quam (me można ich było 
pierwćj rozerwać, aż-); acies di- 
strahitur (rozrywa się na drobno 
oddziały): fuga distrahit eos (u- 
cieczka ich rozprasza); stąd roz¬ 

dzierać, małenam; rozrzucać, ral- 
lum; roztargać, oomam; wy dra¬ 
pać, lamina podrapać, pokaleczyć, 
genas, rozprzedawać pojedynczo, 
instrumenta regli cultus facta sec- 
tione distnucit; przeciągać, prze¬ 
wlekać, przedłużać w trymawia- 
niu, Toces; — przenoś, rozrywać, 
ciągnąć w różne strony, distrabi 
in contrarias partes; dzielić się na 
przeciwne stronnictwa, in contra- 
rias sententias; oratoris industTiam 
in plura studia distrahere; rem- 
publicam (rozdwąjać); in delibe- 
rsndo ammus in plnres partes dis- 
tmhitnr; samo distrahi, wahać się, 
nie być pewnym, nie być z sobą 
w zgodzie; zerwać, znieść, omnem 
societalem cmtalia; concilium; 
rozstrzygnąć, załatwić, rozwiązać, 
skończyć, controrersiam, rem; tak¬ 
że: distrąhi cum aliquo, poróżnić 
się z kim, być w nieporozumieniu: 
2) odrywać, oddalać, odciągać, 
usuwać, aliquein a complezu suo- 
rum lub ab aliqno; — przenoś 
aliquid a Tirtute, animum a sol- 
licitudine. 

JDtetribuo, tribui, tribatum. 3. 
rozdzielić, wydzielić, copias intres 
partes; sangulnem in corpus, czę¬ 
sto z przyim. in i 4 przyp. albo 
z przyp, _3 rozdzielać między-al¬ 
bo na- albo komu przeznaczać, 
milites in legiones; equos pedlti- 
bus, pnedam miiitibus; frumen- 
tum ciTitatibus, jura in cmtates 
(różne prawa przeznaczać); leges 
Atheniensium in omnes terras d., 
rozszerzone; w mowie: logiczny 
podział robić, porządkować. 

Dlntrlbóte, przysl. w porządku 
logicznym. 

Dtetribńtto, ous, i. rozdzielanie, 
podział logiczny. 

Distribfltua, a, um, rozdany, roz¬ 
dzielony, patrz distribuo. 
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Distriotus, a, um, zatrudniony, 
zajęty, bel lis; ancipiti contentione; 
cura rernm; districtior anegotiis. 

Diatrtngć, strinii, strictum, 3. cią¬ 
gnąć w rozmaite strony; stąd 
w znaczeniu wojennćm: w wielu 
punktach zatrudniać, copias Tegias, 
hostes; porów, districtus; — prze¬ 
noś. districtus enim mihi Tideris 
esse (wahatący się, chwiejący się); 
d. curas, powiększać troski, przy¬ 
czyniać trosk. (zburzenie. 

Dtstnrbatio. £nis, i. rozwalenie, 
Matur bo P 1. rozegnać, rozpędzić, 

concionem; zburzyć, tecta, opora; 
niszczyć, ignis cuncta disturbat;— 
przenoś, zamieszać, poróżnić, socie- 
tatem; zniszczyć, zniweczyć, legem. 

Dite, patrz dis. 
Dlthyrambu, , i, m. przezwisko 
Bachusa; 2) pieśń na cześć jego; 
3) wszelka pieśń odznaczająca się 
uniesieniem i niezwyczajnym za¬ 
pałem; stąd dithyrambiens, a, um, 
dytyr&mbiczny, należący do dy¬ 
tyrambu. 

Dltio, 6nis, i. panowanie, moc, 
władza, posiadanie, esse in ditio- 
ne, redlgere in ditionem. 

Ditior, ditissimus, patrz dis 
Dlto, 1. zbogacac, aliquem, urbem 
triumphis, sermonem patnum. 

Diu, przyst. w dzień, w połącze¬ 
nia; noctu diuquc; 2) dtngo, przez 
dłngi czas, diu multumque, satis 
diu, w stop. wyż. diutius dłnżćj, 
z nast. quam, albo bez quam; 
w stop. najw. diutissime, najdłu- 
źćj, bardzo długo 3) od dawna, od 
dawnego czasu, quae diu cupimns. 

Diurnus, a, um, dzienny; 2) trwa¬ 
jący przez dzień jeden, codzien¬ 
ny, na dzień jeden przeznaczony, 
cibns; poet. vos eremplana Grae- 
ca noetom*, rersate manu, ver- 
sate diurzUt (zajmujcie się w dzień 
i w nocy). 

dna, a, um, boski; — przenoś, 
znakomity, szlachetny, wielki, pię¬ 
kny, Camilla; sententia. 

Dlutinus, a, um, długo trwający, 
długi pod względem czasu, mili- 
tia, servitus. 

Diutius, diutissimc, patrz diu. 
Diuturne, przynl. d In go—diu. 
Diutui nits i, &tls. i. długość cza¬ 
su, długi przeciąg czasu, belli, 
pacis; d. ac felicitas militiae, dłu¬ 
ga i szczęśliwa służba wojskowa. 

Diutornus, a, um, długotrwały, 
długi, labor, pax; 2) długo żyją¬ 
cy, hic qui diligitur, Tellem diu- 
turnior esset. 

Diwagor, 1. błąkać się, tu i ow¬ 
dzie błądzić. [gnąć. 

Diwarico, 1. rozpościerać, rozcią- 
Divello, reili, albo Tulsi, Tulsum, 
3. rozrywać, rozdzierać, rozszar¬ 
pać, corpus, artus;—przenoś, prze¬ 
rywać, somnum; distineor ac di- 
Tełlor dolore, straszny ból cier¬ 
pię, do niezniesienia; zniszczyć, 
commoda cirinm; rozerwać, affini- 
tatem, amicitiam; 2) odrywać, 
wyrywać, liberos a complezu pa- 
rentum, membrt ab aliquo; ramum 
suo trunco; — przenoś. diTelii 
a Toluptate, ab otio, być oderwa¬ 
nym od roskoszy, od spoczynku. 

Dlvendo, vendidi, Tenditum, 3. 
rozprzedawać, praedam, bona. 

Direrbero, 1. rozbijać, rozdzielać, 
przecinać, frustra ferro deverberet 
uinbras; sagitta yolucres, d. anras. 

IMrerblum, ii, a. rozmowa dwóch 
lub więGĆj aktorów na scenie- 

Direrse, przyst. po różnych miej¬ 
scach, tu i owdzie, trahere; roz¬ 
maicie, dicere. fżnica. 

Diweraitaa, &tia, i. rozmaitość, ró- 
Bi Torsu*, a, um, aj mający roz¬ 
maity kierunek, w różne strony 
skierowany, ubi plures direme 
semitae erant; qaum d. discessił- 
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tdt; ditersi abiere; cg® Airersas 
puppe*; in diwrea abire, Ubi; fu¬ 
ga a. — przenoś, mata *c libidi- 
ne dirersus agebatar, in dfowwum 
anctores tratami, utram- an-, nie 
zgadzają się; b) oddzielny, każdy 
osobno, quum diyecsos dtaiy-atos- 
que fugeie ridissent; diyersi pu- 
guabant; dirersi gerunt bellum; 
dirersos inler se aditus habere; 
ej odległy, oddalony, procul a pa- 
tria, direrso orbe; @x lccis tam 
longinqnis tamqne diTersis; 2) 
odwrócony, na bok idący, zbacza¬ 
jący, cnr diversus abis; iter a pro- 
posito dirersum (nieodpowiednia), 
in dirersum iter concitati equi; 
arra dirersa Aetnae; cj przeci¬ 
wny, przeciwległy, cingnli dno 
mazime inter se dirersi; dno d. 
marla, rip&e, litas; e diTerso, in 
dirersum, przeciwnie; — przenoś, 
różny, niepodobny,, przeciwny, 
w sprzeczności będący, innego 
trzymający się zdań » z przyun. 
a i przyp. 6 albo z 3 przyp.; in¬ 
ter se; stadia et artes, dno ritin 
dirersa, araritia et.lmcuria; con- 
silia, natura; fortuna alicujus (los 
plestaly, zmienny); in dirersnm 
mutare. 

Dlrertioulum, i, n. ustronie, wy- 
boczenie; — przenoś, odstąpienie 
od przedmiotu w mowie; wybieg, 
wykręt, peccatis direrticula dare. 

Btrwto, rerti, renom, 3. zbaczać, 
zjechać z drogi, w inną stronę po¬ 
dróż skierować, ria; Massiliam. 

Dires, diritie, bogaty, dires agrrs, 
d. positis in fenore nummis; pe- 
coris, także: gaza, terra dires amo- 
mo, c&mpi; Nilus (obfitujący w wo¬ 
dę); rainus (kosztowna); cultus 
(okazały); — przenoś, rena (obfita); 
spes i epistoła, wielo obiecujące, 
lingua, wymowny. 

.Divexo, 1. wlec, psuć, niszczyć, 

agros, rem; — przenoś, trapić, 
dręczyć. 

Dirldo, risi, risom, 3. dzielić, 
rozdzielać, rozłączać, ricum in 
duas partes; genns in species, 
rozciąć, rozłupać, rozwalić, caput 
securi; muros; medium dirisit se- 
curi fortissimo Tyndaridarum; — 
przenoś, animum buc illuo, wa¬ 
hać się, umysł niepewny, chwie¬ 
jący się na różne skłaniać strony; 
aentcntiam, pojedyncze punkta 
przedmiotów do glosowania w se¬ 
nacie osobno przedstawiać, o każ¬ 
dą) rzeczy osobno mówić; zmniej¬ 
szać, zniszczyć, consensum, i ram; 
2) wydzielać, wyznaczać, rozda¬ 
wać; rozkładać, agrum, praedam, 
agros ciribus; praedam per mili- 
tes, bona rintim; sic inter eos 
dirisa est respublica; omnia tem- 
poribus, rozkładać podług oko¬ 
liczności; equitatum in omnes par¬ 
tes; copias hiematum, porozsta¬ 
wiać; bellum, rozszerzać, rozno¬ 
sić. 

Dividuus, a, um, podzielony, roz¬ 
dwojony, mnnus; diriduum, poło¬ 
wa, &e dmduum, podziel na dwo¬ 
je; 2) podzielny, dający się po¬ 
dzielić. 

Dlyin&tlo, 6als, £. wieszczenie, 
wróżenię, dar przepowiadania 
przyszłości, duch boski, boskie 
usposobienie, przeczucie, dorozu- 
miewanie się, prudentiam quo- 
darrunodo esse dirinationem; 2) 
badanie i postanowienie sądowe, 
kto z kilku osób w jakiej sprawie 
ma być oskarżycielem. 

DiTlne, przysl. z boskiego na¬ 
tchnienia, dachem wieszczym, dir. 
praesensa et praedicta; 2) cudo¬ 
wnie, prze wy bornie, duo d. Tnl- 
lins seryarit. 

DIvinltae, atU, i. bóstwo, boska 
natura, dar boski, menti tribuit 
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dirinitatem; 2) cudowność, znamie- 
nitość, oratoris, loquendi. 

Diwmitoa, przysł. boskióm zrzą¬ 
dzeniem, a boskiego natchnienia; 
2) cudownie, przewy bornie, loqui, 
acripta diTinitus. 

D1v1bo> 1. wieszczyć, wróżyć, 
przepowiadać, zgadywać, domy¬ 
ślać sie, przewidywać, de ezitu. 

Mmii a, um, boski, bogów 
tyczący się, od bogów pochodzą¬ 
cy, z nieba zesłany; ras dirinae, 
obrzędy religijne; także: res d. 
w przeciwieństwie do res huma- 
nne, sprawy boskie; cui viro di- 
Tinum quiddam inesse eiisbmaba- 
tur; 2) boskiemi przymiotami ob¬ 
darzony, boskićj natury, od bó¬ 
stwa natchniony, rates, mens, pro- 
visio, 1 t. p. z przyp 2. diyina 
fnturi scientia; avis d. imbrium; 
neaow. divinus, wieszcz;—prze¬ 
noś. a) podobny do bogów, nie¬ 
biański, prze wyborny, niezrówna¬ 
ny, dirina vis ingenii; nihil est 
in homine dirinius; dona diwinissi- 
ma; i) za czasów cesarzów Rzym- 
skich wyrazem dinnus nazywano 
to wszystko, co się ich tyczyło, 
domus. 

Siwiało, 6nia, ż. dzielenie, po¬ 
dział. 

Siwlaor, Arta, «*. ten, który dzieli, 
np. pola między osadników; roz- 
dawca tabliczek do głosowania; 
a ponieważ przytćm glosujący by¬ 
wali przekupywani, znaczy więc: 
przekupujący, szafujący pieniędz¬ 
mi, per quem diTisorem tribus 
corrupta est; poena in dirisores 
constituta. 

Strinu, us, «ta. rozdzielenie, po¬ 
dział, facilis diwisui, essedirisui, 
być podzielonym. 

Stwitiae, arom, i. bogactwo, do¬ 
statki, obfitość, diwitiią aliquem 
augere, oraare; diwitiis affluore; 

kosztowności, demite diritias (o 
zausznicach);—przenoś, płodność, 
obfitość, ingenii. 

Diworttum, ii, h. rozdzielenie się 
dróg, rzeki na odnogi, ad diwor- 
tia nota; aquarum; — przenoś, 
rozwód, rozstanie się, rozbrat, 
dirortium facore cum turore. 

DirulgŁtua, a, um, pospolity, roz¬ 
głoszony. 

Dlrulgo, 1. rozgłosić, rozpowszech¬ 
nić, rozszerzyć, librom alicujua 
nonńno; rem sermonihus; con- 
silium. 

Diwua, a, um, bosld, boskiemi 
przymiotami obdarzony; rzeszom, 
dirus, bożek; divi, bogowie; di- 
va potens Cypri, bogini Cypru 
(Wcnera); tytuł ten dawano także 
cesarzom Rzymskim po śmierci 
w poczet bogów policzonym; 2) 
niebieski, stąd śitn, otwarte 
niebo, snb diro, pod golóm nie¬ 
bem; sub diTtun rapere. 

Do, dedi, dala® , dsn, dać, po¬ 
dać, deztrmm, donum alicui; ali- 
quid alicui munere (w darze): 
dotes; signum, alicui epistołom 
gladinm, vestimcntum, praesi 
dinm; Indos (wydać); poena* (być 
ukaranym, ponieść karę): fidem 
deztra albo fidem alicui (dać sło¬ 
wo); rerbt (oszukać); librom ali¬ 
cui legendnm (do czytania); ali¬ 
cui regem; milites (postawić); fi- 
nem albo modom dare alicui rei 
(położyć koniec); causam dare ali¬ 
cui, dać powód, spowodować; in 
conapcctum dare, pokazać, dać 
widzićć; se in conspectnm d., dać 
się widzićć, pokazać się; rzeczom, 
dntnm, i, tt. datek; b) wypłacić, 
wyliczyć, aurom; argenti talenta 
dhcenta; quantum quisque daret; 
c) odstąpić, darować, ofiarować, 
agroe alicui; wineas colendas; ali¬ 
cui annulum suum; amiculum; 
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alicni coronam; ut haberet, quod 
statim daret; omnia ei sua re fa- 
miliari dedit; poet. data, oram, 
dary, apominlii; d) podać, oddać, 
aliąuid ad aiiqnem; liter&s ad ali- 
quem albo alicai; librom a Fhar- 
nabazo datam; aliqnem ad suppli- 
cium; in cnstodiam; se, ndać się 
dokąd, in riam, in fugam albo fn- 
gae; e) powierzyć, alicni nego- 
tium, potestatem, regnnm, proyin- 
dam, consnlatum, Itaiiam, clas- 
sem; vela rentis, albo in altnm, 
żeglować; j) wydać, nares, obsi- 
des alicni, obsidem filium i t. p. 
sine pretio dari eos, qni in pa 
blica castodia essent; g) dodać, 
przydać, ad ephoros alicni testi- 
moniom, tntorem alicni; dno col- 
legae dati; dato adjntore; hnic in 
consilium dantnr dno; h) dać, n- 
dzielić, dozwolić, zostawić, data 
occasione, potestate, hnjns si rir- 
tnti par data esset fortuna; spa¬ 
dom animo (zostawić czas do 
gniewu); annnum mil i tempu® des; 
tempore ad cump .random dato; 
neqne locum nocendi dodit; d. a- 
licui reniam; reniam et p&cem, 
aditnm conreniondi; senatum (po- 
stucbanie w senacie); datur ali¬ 
cai senatus; indutias; alicni sta- 
tnam (dozwolić, aby mu posąg 
wystawiono); d. famae (robić co 
dla sławy); datura licet; «) od¬ 
dać, wystawić, poświęcić, sc ali¬ 
cai; se doctrinae; se in sermo- 
nen albo sennonibns; se dnritiae, 
cirilibos fluctibns, sc ad lenita- 
tem; qui adrersariis ejus se da- 
bant; rictnm nianns dare; oporum 
dare, zadawać sobie pracę, przy¬ 
kładać się, poświęcać się; noctem 
operi dare, noc pracy poświęcić; 
l) poczytywać, przypisywać, ali- 
quid alicni ritio, albo laudi (za-); 
qnae adrersarii crimini dabant; 

liquid alicni crimini; takie: fa¬ 
mae; tantum ingenio: 2) wydawać 
z siebie, rocesTdant sonitum spu- 
mosi amnes, wydają sznm spie¬ 
nione rzeki; stąd: a) mćwić, o- 
znajmiać, datur, mdwią, poet.; 
wymieniać, przytaczać, nnum da 
mihi ei illis oratoribus, datę ali- 
qnem; b) oznaczać, wyznaczać, 
alicni diem, jndices, albo roz¬ 
strzygnąć, litem secundnm tabn- 
las; e) spowodować, dać powód, 
sprawić, alicni dolorem, reditom 

Dóoeo, docni, doctnm, 2. uczyć, 
nauczać, opowiadać, udzielać wiar 
domości, uwiadamiać kogo o czem, 
wykładać, quis mosicam docnerit 
Epaminondam; aliąnem literas; d. 
fidibus, uczyć grać na lutni; Te¬ 
ram eiemphs loctores docebimns; 
qni do meo adrentn doceant; bier¬ 
nie z przyp. 4 rzeczy; aliąnem 
z nast. zdaniem względnem; ali¬ 
ąnem tacere; albo z 4 prz. i tr. 
bezok.; studio discendi et docendi; 
sicut supra docnimus; 2) d. fa- 
bnlam, wyuczać roli, sztukę na 
scenę wyprowadzać (o poetach 
dramatycznych); rei qni praetei- 
tas, vel qni docuere togatae; 2) 
d. causam, sędziego o stanie spra¬ 
wy objaśniać, Silii causam te do- 
cui; altyuem de causa, do inju- 
riis, i t. p. e) samo dooere być 
nauczycielem, nanki wykładać, u- 
czyć, mercede, apnd aliąnem. 

Doobmiufl, ii, m. gatunek miary 
wierazowćj gdzie wchodzi, jambus 
i creticus —-<- —. 

Doeilio, e, pojętny, Judei, belua; 
d. »d imitandum hnmanae rocis 
sonom; d. moderuj*, prari; in- 
geninm. 

Docllita#, itia. i. pojętność, inge- 
nii, łatwość w uczeniu się; tak¬ 
że: powolność, łagodność, dobrać 
serca, łaskawość, animi. 
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Doote, pnytł. uczenie, uczonym 
sposobem, po uczonemu, biegle, 
doctiss.mo eruditus literis Graecis; 
2) chytrze, przebiegle, d. medita- 
li dolos. 

Doctor, oris, m nauczyciel, mistrz. 
Dootrina, ae, i nauka, umiejęt¬ 

ność, znajomość rzeczy uczonych, 
biegłość, naukowe wykształcenie, 
om ium doctriuarum studiosus; 
neque id fecit natura, sod etiam 
dootrlna. 

Doetus, a, um, nczony, biegły, 
wprawiony, wyćwiczony, homo 
albo vir, mędrzec, w licz. mn. 
docti, uczeni, filozofowie i t. p.; 
literis doctus; d. fandi, d. dol¬ 
ce* modo*; poet.. d. psallere; d. 
teudere sagittas; — przenoś, ma- 
nus, yoi, cannina, libelli; docta 
proce blandus. 

Dooumsntum, i. n. dowód, przy¬ 
kład, przestroga, nauka, esse do- 
cumento ceieris, służyć za przy¬ 
kład inszym; sui dare lab osten- 
dere documentum. dać z siebie 
dowód; dederas documenta, quam 
contemneres. 

Dodona, ae, i. miasto w Epirze, 
w blizkości którego był las dębo¬ 
wy na górze Tom&ros i świątynia 
Jowisza, siedlisko najdawniejszej 
wyroczni Greków, stąd Dodona u- 
żywa się zamiast lasu dębowego, 
rictum Dodona negaret; Dodonse- 
us, a, um, Dodonejski, w ogóle; 
należący do Epirti: Dodonis. Idts, 
i. tycząca się Dodony. 

Dodnuu, tis, m trzy czwarte czę- 
części; facóre heredem ei do- 
drante, solrere dodrantem. 

Dodrant&riua, a, um, i dodranta- 
lis, e, do trzech czwartych części 
należący. 

Dognu, itt*. *. prawidło, zasada. 
DolabeUa, ae, ». imię Rzymskiej 
familii. 

Do latam, ae, i. narzędzie żelazne 
do rozbijania murów i rozkopywa¬ 
nia ziemi. 

Dolenter,pnyst. boleśnie, ze smut¬ 
kiem, dicere, deplorare. 

Dolec, dolni; 2. boleć, ból cier- 
pićć, trapić się, ubolewać, casum, 
incem alicujus; de Hortensio, ex 
commutatione rerum; z tryb. bez.; 
z quod, dolet mihi, quod stoma- 
charis; z nasi. si: dolitorus, si 
placeant spe deterius nostTa, je¬ 
żeli się podo bają mnićj, niżeli się 
spodziewamy; doleo tanqnam in 
propria orbitale. 

Doliólum, i, w. beczułka. 
Dollum, ii, n, beczka, stągiew. 
Dolo, 1. ociosać, obrabiać siekie¬ 
rą, okrzesywać, robnr; aliquem 
fuste, obić; — przenoś, historiom, 
cokolwiek z grubszego obrobić. 

Dolo, albo dolon, ónis, m. bo¬ 
dziec, kij w końcu ostrćm żelazem 
opatrzony; 2) żądło; 3) mały ża¬ 
giel na okręcie. 

Dolope, Opis, m. zwykle w licz. 
mn. Dolopes, Dolopowie, lud wTes- 
salii, którego szczep na wyspie 
Scyrus głośnym był z rozbojów 
morskich, stąd Dolopia. ae, i. 
kraina Dolopów. 

Dolar, firls, m. ból, boleść, także 
przedmiot sprawujący boleść; — 
przenoś, d. animi, albo samo d.. 
smutek, żal, troska, zmartwienie, 
gniew, zawziętość, rozjątrzenie, d. 
suscipere, capere, doznać, czuć; 
facere alicui, być komu przyczy¬ 
ną, sprawić; resistere, oprzććsię, 
nie ulegać; hoc mibi est dolon, 
to mibolesno; do lor armat iuhos- 
tes; quo dolore incensus. 

DolOse, pnysł. zdradliwie, chytrze, 
agero. 

Dolosus, a, um, zdradliwy, pod¬ 
stępny, chytry, consilium, rulpes, 
cinis. 
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Sctei i, m. zdrada, podstęp, po¬ 
dejście, oazukaństwo, dolo mało 
facere, działać podstępnie; dolo 
capere, dolos rersare, zdradzać; 
dolo pugnare, contendere, wal¬ 
czyć zdradliwie. 

DomśbiUe e, dający się poskro¬ 
mić, podbić, Csntaber non antę 
domabilis. 

Domeatlcms, a, om, dodomn, do 
familii należący, domowy, fami¬ 
lijny; d. difficulias, kłopot go¬ 
spodarski, niedostatek domowy; luc- 
tus; d. otior, w domu żyję swo¬ 
bodnie; rzeczow. przyjaciel domu, 
członek familii; za cesarstwa: żoł¬ 
nierz ze straży przybocznej; w Licz. 
mu. domownicy, członkowie fami¬ 
lii; 2) krajowy, swojski, ojczysty, 
wewnętrzny, d. ope»; domestico 
snmmo genere esse, w ojczyźnie 
odznaczać się zacnością pochodze¬ 
nia, rodu; helium, wewnętrzna 
wojna; senno, ojczysty język; d. 
rebus (własnemi silami) minus ro- 
bustum esse; alienigenas domesti- 
cis antcferre; — przenoś. Furka 
(wewnętrzne wyrzuty sumienia). 

DpmioiHum. ii, n. mieszkanie,sie¬ 
dlisko, d. sibi aollocare, consti- 
tuere in urbe, osiąsć; d. orbis 
terrarium imperii, Bzym, stolica 
świata. 

Domina, ae,ś. pani, gospodyni do¬ 
mu; domina Ditis, Frozerpina; lco- 
nes subiere currum dominae (o Cy- 
beli); przenoś, justitia d. virtutuin; 
fortuna rerum humanarum d. 

Dominitio, dnia, i. panowanie, 
władanie, zwierzchnia władza, jo¬ 
dyno władztwo; Cinnae; crndelis; 
d. refringere;—przenoś. przewaga, 
wielkie znaczenie, in judiciis. 

Dominitor, Cria, m. wladzca, pa¬ 
nujący. 

Dominśtriz, iois, i. władczyni, 
pani wielowładna. 

Dominatuu, us, m. panowanie; 2) 
jedynowl&dztwo, dominatum im- 

erio tenere, być Eamowładzcą; in 
ominę omnis d. terrenorum com- 

modoram. 
Dominium, ii, n. uczta domowa; 
miejsce uczty. 

Do minor, 1. panować, być panu¬ 
jącym, władać ozem, właś. i prze¬ 
noś. libido; usus dicendi; fortuna 
in omni re dominatur; 2) być rzą¬ 
dzonym. 

Dominus, i, *e. pan, wladzca, po¬ 
siadacz, właściciel, naris, clipei, 
aedificu; przym. pański; o cesarzu 
Domicy&sie: dominum se primns 
appelkn jossit; stąd po nim tytuł 
ćesaizów: Domino Valenti; 2) ten, 
który czśm zawiaduje, co urządza, 
sprawuje, indorom, auctionu, e- 
puli. 

Domiports, ae, i. dom noszący (o 
żółwiu, ślimaku). 

Domitius, ii, »>. nazwisko Bzym- 
skiego rodu; takie przym. Domi- 
tianus, a, urn, Domicyański, do 
Domicyusza należący. 

Domito, are, poskromić, ukrócić, 
uśmierzyć. 

Domitor, órte, m. pogromca, uśmie- 
rzyciel, zwycięzca, equorum, His- 
paniae. 

Domitrlz, iois, i. pogromidelka, 
uśmierzyclelka. 

Dornifui», us, m. uskromienie, po¬ 
gromienie , oswojenie. 

Dorno, domin, domitum, 1. ugła¬ 
skać, oswajać, uiigadzać, ele- 
phantos; zwyciężyć, ujarzmiać, 
gentes, nationes; — przenoś, u- 
krócić, pohamować, libidines, iro- 
cnndiam, spin tum; zmiękczyć, ter- 
ram aratro; warzyć, aliąttid fer- 
rentibus undis. 

Domuttlo, dnie, i. powrót do 
domu. 

Domus, us, ui, 6 przyp. domo, 



267 B O 8 Donatium 

w licz. mu. domm, domuum, lub 
domorum, demibus, domos, z. 
dom, mieszkanie, siedziba, siedli¬ 
sko , miejsce pobytu bogów, ludzi, 
zwierząt d. Ditis; avium; d. cor- 
nea (o żółwiu); stąd dom, familia, 
rodzina, d. te saluist; inimicissi- 
mi domus Philippi; szkolą filo¬ 
zofów, remigrare in domum Tete¬ 
rem o nova; 2) miejsce rodzinne, 
ziemia rodzinna, ojczyzna. Na pyt. 
dokąd, do domu, do ojczyzny, 
domum meam, tuam i t. d., podo¬ 
bnież w ljcz. mn. ut domos suas 
discederent; domo, z domu, z miej¬ 
sca rodzinnego; domi, w domu, 
doini meae, tuae, suae i t. d. u 
mnie, u ciebie i t. d., takie; alie- 
nae, domi Caesaris; est mihi do¬ 
mi albo habeo (jestem w posiada¬ 
niu); często: domi bellique, belli 
domique, domi militiaeque, albo 
et domi et inihtiae i t. p. na woj¬ 
nie i w domu; na wojnie i w czasie 
pokoju. 

Bonarlum.ii, n. dar ofiarny, ofia¬ 
ra; 2) miejsce do składania ofiar: 
ołtarz, świątynia. 

Donatio, ónis; i. udaro wanie, 
dar. 

Bonec, spój. aż, donec regina sa- 
cerdos dabit prolem; 2) dopóki, 
tak długo jak, donec eris felii. 

Donlcum “ donec. 
Bono, 1. darować, udarować kogo 
czóm, obdarzyć, alicui aliquid, a- 
liqucm aliqua re; poet. z tr. bez. 
frni paratis valido mihi Latog do- 
nes (dozwól); loricam donat ha- 
bere viro; b) od długu albo ja¬ 
kiego zobowiązania zwolnić, zrzec 
się czego, alicni aes alienum; mer¬ 
cedes habitationum annuas credi- 
toribus; alicui causam; c) daro¬ 
wać, ułaskawić, przewinienie prze¬ 
baczyć, culpam precibns; d) po¬ 
święcić, zrobić z czego ofiarę, c&- 

put Tunoni iniquae; inimicitis* suas 
rcipublicae. 

Donum, i, n. dar. upominek, da- 
re, ferre dono (w darze); 2) dar 
ofiarny, ofiara, dona deum templis 
ferebat; Apollini se dedisse; do¬ 
na ultima albo suprema, ostatnia 
usłnga, która się wyświadcza umar¬ 
łemu, albo ofiara na cześć jego. 

Donusa. ae, i. wyspa na morzu 
Egicjskiem. 

Bores, um, m. Doryjczyey, szczep 
Hellenów, nazwany od Iiornsa sy¬ 
na Hellena; stąd aj Iiorius, a, um, 
Dorycki; przysl. dorice, po do- 
rycku, w ogóle: po helleńsku; b) 
Dorienses, inm, m. Doryjczyey; 
c) Dorius, a,um, Dorycki. 

Boris, idis, i. córka Oceaua i Te- 
tydy, żona Nereusza, stąd u poet 
zamiast morza: Doris amara suam 
non intermisceat undam; 2) żona 
Dyonizyosza Starszego króla Syra- 
knzy. 

Dormio, 4. spać, wlaś. i przenoś, 
benefieda dormientibus defeTuntur, 
jakby we śnie, niespodzianie, kie¬ 
dy o nich nie myślimy. 

Bormito, 1. być sennym, drzćmać; 
przenoś, byc nieczynnym, niedba¬ 
łym, marzyć, qnandoqne bonus 
dormitat Homerus; oscitans et dor- 
mitans sapientia. 

Borsum, i, w. grzbiet; — przenoś, 
szczyt, wyniosłość, wierzch, mon- 
tis, mans. 

Dorjl&ctun, i, n. miasto we Fry¬ 

gli ; stąd Dorylenses, inm, n. Do- 
rylensowie. 

Boryphórus, i. ł». włócznię no¬ 
szący, włócznią uzbrojony; w licz. 
mn. straż przyboczna królów per¬ 
skich. 

Bos, dotis. i. posag, wiano; - 
przenoś, dar, własność, przymiot, 
ingeuii, formae. 
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DatUU, e, posagowy, do posagu 
należący. 

Do tatuś, a, uposażony, właśc. i 
przenoś. Chione dotatissima forma. 

Doto, 1. wyposażyć, opatrzyć czćm, 
obdarzyć. 

Dnotuna, a . i. pieniądz grecki, 
znaczący tyle, co rzymski dena- 
rins, na naszą monetę przeszło 
zloty. 

Draoo, ónis, m. smok, rodzaj wę¬ 
ża; 2) gwiazdozbiór; 3) pierwszy 
prawodawca Ateński. 

Draeonigóna, ae, as. i i. z węża 
zrodzony, nrbs (Teby). 

Draoeae, albo Dranice, arnm, m. 
mieszkańcy Perskiej prowincyi 
Drangiana. 

Drepamun, i, n. i Drepana, omm, 
it. miasto Sycylii; stąd Drepanisa¬ 
nna, a, urn, Drepanitański, do 
Drepana należący, i Drepanitam, 
omm, m. mieszkańcy Drepana. 

Dromss, sdla, m. camelus, rodzaj 
wielbłąda. 

Dromos, i, m równina kołoSp&r- 
ty na gonitwy przeznaczona. 

Druentia, ae, m. rzeka w Gatlii 
narboneńskićj. 

Druidae, irnm, i Druides, nm, 
m. Druidowie, uczeni i kapłani 
Celtów. 

Droaus, i, m. nazwisko rodu Rzym¬ 
skiego. 

Dryanttdes, ae, m. syn Dryasa, 
Łibug, król Tracyi. 

Drgu, idis, ź. nimfa leśna. 
Dryopea, nm, m. Ind Pelazgów. 
Dubie, pnt/tt. wątpliwie, non albo 
band dubie,bez wątpienia, bez za¬ 
przeczenia, z pewnością. 

Dubietae, łtu, i. wątpliwość, po¬ 
wątpiewanie. 

Dąbia, is, m. rzeka w Gallii Ing- 
duneńskićj. 

Dubltabllla, e, wątpliwy, niepe 
wny, rlrtus. 

Dubitanter, pnysł. wątpliwie, di- 
eere; 2) z namysłem, wahając się, 
perkula non &. adire. 

Dubit&tio, dnia, i. powątpiewanie, 
niepewność, res null&m habet du- 
bitationem; 2) namysł, rozwaga, 
wahanie się, chwianie się, ociąga¬ 
nie się,sino ulla dnbit. respondeo. 

Dabito, 1. wątpić, powątpiewać, 
być niepewnym, de aliqua re; 
quod nemo dubitat, o czćm nikt 
nio powątpiewa; non dabito, quid 
agendom putes; dabito, ar bnnc 
pninnm omninm ponam; pytając 
i przecząc ze spój. quin albo 4 
przyj, i tr. bez.; an est quisqnam 
qni du bilet. tribnnos offensos esse; 
non dabito forc plerosque; .on d., 
qnin mirere; 2) namyślać się, wa¬ 
hać się, zastanawiać się, ociągać 
się, non dnbit&rit confligere; din 
dobita jk, imperium depęneret, an 
bello resisteret; dubitabńis, qnin 
reudatis? — przenoś, fortuna du- 
bitat (los niepewny). 

Dubius, a, urn, będący w powąt¬ 
piewaniu, wahający, się, dnbins 
sum, d. animi albo mentis; d. seii- 
tentiae, consilii; speinque, metuw- 
que iniei dnbii; dwuznaczny, in 
aliqnem; 2) wątpliwy, niepewny, 
merozstrzygniony, rictoria; non d. 
calamiirs, d. coene (uczta, wktó- 
rćj dla wielości potraw nie wie kto, 
co ma brać); ntnemini dubinm es¬ 
se debeat, quin-; in dabinmroca- 
re, rerocare, powątpiewać; sina 
lnb procul dnbio; b) niebezpiecz¬ 
ny, w przykrem położenia zosta¬ 
jący, res, loca, naris, aegeT, tem¬ 
pom; est in dnbio; dnbinsri- 
tae; in dnbinm devocare (postawić 
w przykrćm, niebezpiecznem poło¬ 
żenia), libertas et anima nostra in 
dnbio est. 

Dueeni, ae, a, po dwustu, po 
dwieście. 

k 
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Duoenteelmcw, i, sm, dwusetny. 
Doo«mti, m, a, dwieście. 
Duoentte*, prtg*t. dwieście razy. 
Duoo, duxi, duetom; 3. prowadzić, 
kierować, odprowadzić, przepro¬ 
wadzić, ąui Aspim ducebaat; ut 
# ferajn bestiom captam duceret; 
aliąuem per castra; frena mann; 
remoa (robić wiosłami); currum 
(o kentach); vix qua singuli car- 
A ducerentor; aliquem eecum (za¬ 
brać* sobą); podobnież: tutorem 
im coriTiTium; poet. duzit saa prne- 
mia Tictor; ne tolleret seoumąue 
duceret (antphoras); takie: iter 
ducit ad urbem; quo via ducit; 
spee aut paror dncit aliąuem 
W szczególności: a) do sądu i t. p. 
prowadzić, aiiquem iu jus, in car- 
cerem, in rzucała, ad mortem, ad 
■upplidum, ad necem, także sa¬ 
mo: ducere aliquem; l) w znacz, 
wojennćm: wojsko prowadzić, ka¬ 
zać iść, deriis itineribus mili- 
teS exercitum ib Allobrogibus in 
Segusianos; cohcrtes ad munitio- 
nes; exercitom adrersus Łacedae- 
monios; azercitom Olynthum, Uti- 
cam; nares in Asia® (kazać pły¬ 
nąć); ducere contra hostes; adrer- 
sus aliąaem; in Etruria®; duci, 
postępować; wojsko albo oddział 
wojska prowadzić, dowodzić woj¬ 
skiem, być wodzem, ezercitum, 
ordinem, pnmum pilum, ante- 
slgnanos, agmen (rej wodzić); 
aliquem in triumphum (kogoś 
w tryumfie prowadzić); takie: an¬ 
tę eumim ducere i duci; e) uxo- 
rem domum, w dom wprowadzić, 
ożenić się: Cleopatram duzit tuto¬ 
rem; eodem pstre natas uzores; in 
matnmonium fillam alicujus; d. a- 
aliąuam; — przenoś, famiiiaut, być 
najpierwszym, najznakomitszym 
w rodzie; funus alicui, pompam, 
exsequias alicujus. prowadzić zwło¬ 

ki, zajmować się obrzędem pogrze¬ 
bowym. U) ciągnąć, wyciągać, 
sortes, fenom Tagina, os, usta 
krzywić, wykrzywiać, wykręcać, 
sznurować; Ttdnntia tidera crinem 
ducunt (ciągną za sobą); capellam. 
Stąd: 1) przepoś. aj ciągnąć, wy¬ 
ciągnąć, zrobić, iossam, fcssas 
circa murum (wybić, wykopać); 
znuros; parietem; yallum ex cas- 
tris in aqtutm (usypać); ocreas le- 
▼es argento; adapam alicui (dać 
policzek); runem, rozpadać się, 
rysować się; formam lub colo- 
rem, nabierać, przybierać; lanas, 
prząść; carmina, ?ersus, epos, 
składać, ułożyć; bj o czasie: spę¬ 
dzić, przepędzić, aetatem in lite- 
ris; '.etatem adrersis Austris; flen- 
do kocu, Titam; aestatem; prze¬ 
cieknąć, przedłużyć, przewlec, 
tempus; bellum; belltun in Me¬ 
ment; rem prope in noctem, diem 
ex die; wstrzymywać, kazać dłu¬ 
go czekać, aliąuem; c) wciągać, 
wciągać w siebie, nabierać, asrem 
spiritu; frigus ab umbra; spać, 
somnos; wyciągnąć, wychylić, 
wypić, pocula Lesbii; nectaris 
snccos; 2) lationemducere, rachu¬ 
nek prowadzić; stąd alicujus rei 
r. i mićć co na względzie, na 
uwadze; w ogóle: rachować, abra- 
ćhować, obliczyć, otaksować, oce¬ 
nić, nonaginta milia medimntun; 
fenus ąuateruis centesimis; stun- 
mam aeris alicui: centesimas; po¬ 
liczyć w poczet, umieścić w licz¬ 
bie, aliąuem in hostium numero: 
aliąuid in malis, nihil in bonia 
Procter rirtotem; i} poczytywać, 
uważać za co, laudi; ałiąuera ric- 
torem; qut ms regent esse ducebat; 
continenti* debet duci, należy to 
uważać za znak ; mało albo wiele 
co sobie ważyć, cenić, z prryp. 2 
oznaczającym wartość, parri, plu- 
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ris, fctłle: pro nihilo; »liquid op¬ 
timom; ctrr Santa poena dignus du- 
ceretur; quae Uude digna dtieun- 
tur; multo gloriosius duzit, 
quae non aliena esse dticerem a di- 
gnitate tna; jucnndius esse doxit; 
stówę d.; c) wyprowadzać, wywo¬ 
dzić , nomen ex aliqua re; princi- 
piam ab aliquo; originem; genns 
ab aliquo; przyprowadzić, sllo- 
nić do czego, ad credendnm; d) 
zaczynać, ab eodem rerbo dn- 
citur saepius oratic; ej dnei re, 
mieć w czćm upodobanie, z przy¬ 
jemnością Si; zajmować, lubić co, 
f&bellarumauditione ducuntur, stu¬ 
dio pbilosophiae dactus; uwodzić 
się czćm, errore duci; często: duc- 
tus, powodowany, non magis amo- 
re, qnam morę; caritate patńae; 
f&lsa suspicione. 

Duoto, 1. być wodzem, hetmanić, 
dowodzić, equites, exercitos. 

Duetor, 6ris, m. wódz, dowćdzca, 
naczelnik, classis; — przenoś, dua- 
tores capita sita ferentes (o jele¬ 
niach). 

Duotua, as, *»• sprowadzenie, a- 
quae; wyprowadzenie, ciąg, muri; 
dowództwo, duetu alicujus. 

Dudom, pnysł. przedtem, odda- 
wna, Tocat me jam dudom; zaraz, 
czćm prędzej, jam d. sumite pocnas. 

DuaUum, i, w. = helium. 
Duilius, a, um, należący do rzym¬ 
skiego rodu Duiłiuszów; rzeaow. 
Duilius sławny odniesionćm zwy¬ 
cięstwem na morzu nad Kartagiń- 
czykami. 

Dolm, duis, duint, forma przesta¬ 
rzała zamiast dem, des, dent. 

Duloe, pnysl. słodko, przyjemnie. 
DulcedOj inU, ż. słodycz, przyje¬ 

mność, wlaśc. i przenoś, cantns, 
Titae. 

Dulceaoo, ere, stawać się słodkim, 
nabierać słodyczy. 

Dulciculua, a, um, słodkawy. 
Pulcie, e, słodki, matura dulek* 
ura; dulce, słodycz; dulcia, sło¬ 
dycze; — przenoś, miły, powa¬ 
bny, przyjemny, łagodny, aonns, 
orator, frater, epistoła, rerba; qui- 
bns libris nihil potestesse dulcius. 

Duiciter, pnysi. słodko, przyjemnie. 
Dulcitudo, inla, i. słodycz. 
Duliohium, ii, n. wyspa na morzu 
Jońskiem, w strome południowo- 
wschodnićj względem Itaki, nale¬ 
żąca do Ulissesa; stąd Dulichius, 
a, om, Dulichijski, poet. Dulichia 
manns (o Ulissesie). 

Dom, przybl. łączy się z wyrazami 
przeczącemi: nondum, necd. ne- 
qued- jeszcze nie; irihild. jeszcze 
nie,; nnllus d., jeszcze żaden, nul- 
las d. civitates socias hahebat; 
także; Tizdum, zaledwie jaszcze; 
z tryb. rozkaz, nuż, przecie, ma¬ 
nę dum; 2) upój. oznacza: a) je- 
dnoczasowość: kiedy (bez pytania), 
podczas gdy, najczęścićj z nast. 
cz. ter&żn tr. oznaj. ego in Arca- 
no opperior, dum ista coguosco: 
tak długo jak, dum id studuit 
munire, nnllius Titae pepeicit; i) 
nieprzerwane, bezpośrednie na¬ 
stępstwo: aż, ezspect&ndum, dum 
se res ipsa aperiret; dum rejecti 
sunt; c) warunek, byle, byleby, 
7 tr. łącz. ze wzmocnieniem: dum- 
modo, byleby tylko, dum prosim 
dba; neque quidquam pensi habe- 
bat, dum sibi regnum pararet; du¬ 
mne, byleby nie, dummodo ne, 
byleby tylko nie, dumn® tibi Ti- 
dear, non laboro. 

Dumćtum, i, n. cierniem zarosło 
miejsce; — przenoś, zawikłanie, du- 
meta Stoicorum. 

Dummodo, patrz -dum. 
DumOcua, a, um, ciernisty, mens. 
Dumtazat, pmptł. o ile się doty¬ 

czy, do tyU, hoc recte d.; slnt 
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feta pulchriora d. aspectu; 2) tyl¬ 
ko, jedynie,przynajmniej, kną 
sed d. bonus; sed peditatn d. ad 
spodem ntitni. 

Dfimus, i, n. demie, krzaki, za¬ 
rosłe. 

Duo, ae, o, (przestarzałe w radź. 
n. dna; przyp. 2. dnom, 4. dno 
i duos; 3 16 duobos, duabns, 
duobus), dwaj, dwie, dwa, d. 
triumphi, collegae, bella i t. p. 2) 
obadwaj, obiedwie, obadwa, d. 
Sdpiones; d. superiores, d. con- 
śułes i t. p. 

Duodioim, dwanaście; d. (XII) 
tabulae albo samo duodecim, pra¬ 
wa dwunasta tablic. 

Buodeoimus, a, um, dwunasty. 
Duodeni, ae, a, po dwanaście; 
dwanaście. 

DuodequadrSseaimus, a, tfm, trzy¬ 
dziesty ósmy i duodetjuadraginta, 
trzydzieści ośm. 

DuodeQulnquagfisunua, a, um, 
czterdziesty ósmy, i duodequin- 
quaginta, czterdzieści ośm. 

Baode#exSgesumu, a, um, pięć¬ 
dziesiąty ósmy, i duodesezaginta, 
pięćdziesiąt ośm. 

Duodetrlcesimus, a, um, dwudzie¬ 
sty ósmy i duodetriginta, dwa¬ 
dzieścia ośm. 

Duodotrloiea, przyst. dwadzieścia 
ośm razy. 

DuodeńoSoi, ae, a, po ośmna- 
ście. 

Duoderiaesunuu, a, um, ośmna- 
sty, i duoderiginti, ośmnaście. 

Dupie*, iote, podwójny, dwoisty, 
dwojaki, triumpbus, stipendium; 
gruby, amiculum; poet. zamiast 
ambo, duplices tendens ad sidcra 
pałmas; — przenoś, chytry, nie¬ 
szczery, Ulysses. 

Dupliearius, a, um, miles, podwój¬ 
ną żywność biorący. (jako. 

Duplicater, przyst. podwójnie, dwo- 

Duplioo, 1. podwajać, numerom; 
powtarzać, albo robić wyraz zlo- 
źóny, rerba; pomnażać, powięk¬ 
szać, opinionem de aliąno; poet. 
schylać, zginać (niby we dwoje), 
d. Tirom; duplicato poplite. 

Puplus, a, um, podwojony, dwa 
razy tyle zawierający pod wzglę¬ 
dem ilości, wielkości, długości 
i t. p.; rzeczow. dnplum, i, n. dru¬ 
gie tyle, dwójnasób, poenam du¬ 

li snbire, lub in duplum ire, 
yć skazanym na zapłacenie dwa 

razy tyle. 
^upondius, ii, m. dwa asse za¬ 
wierający; tuus d, dwa asse twe¬ 
go majątku. 

DurSbiiia, e, trwały. 
Durę i duriter, przyst. stop. Wyż. 

durius, najw. durissime, twardo; 
— przenoś, w mowie i sztuce; 
niezgrabnie, niegladko, pleraque 
dure dicere; quid fusum dnrius 
esset; w obejściu się: nieludzko, 

surowo, ostro, tle, d. accipere, ap- 
pellare; niegrzecznie, po grubiań- 
sku. 

Duroaoo, durui, twardnićć, krze¬ 
pnąć, d. frigonbns humor. 

Duritas, atis, i. twardość, suro¬ 
wość , nieludzkość. 

Duriter, patrz dure. 
Duritia, ae, i. twardość; surowy 

sposób życia, sic duritiae se de- 
dit; stąd także: nieczulość, brak 
ezucia, nicnżytość. 

Duritlea, ei, i. twardość, sań - 
przenoś, odrętwiałość, nieczulość, 
duritie ut ferrum superes; su¬ 
rowość życia, Tirilis. 

Durius, albo durSus, a, um, dre¬ 
wniany. 

Duro, 1. stwardzać, suszyć, uram 
fnmo; —■ przenoś, a) wzmacniać, 
ukrzepiać, stąd także: nieczułym 
robić, przytępiać; b) wytrzymać, 
znieść, laborem; vix durare pos- 
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slnt imperiosins aequor; 2) nie- 
przech. stwardniść, zdrętwióó; — 
przenoś, a) wytrwać, durate et 
Tosmet rełdog seirató secundis; 6) 
przetrwać, być, istnićć, Troja 
darante; m Romans daratnra 
erat. 

Purooortórum, i, q. główne mia¬ 
sto Remów w Gallii belgijskiej. 

Dorna, a, sm, twardy; pod wzglę¬ 
dem smaku: przykry, cierpki; co 
do słuchu: przykry, nieukształco- 
ay, ror; w sztuce i poezyi: nie¬ 
zgrabny, nieprzyjemny, daros com- 
ponere versus; przywykły do pra¬ 
cy i trudów, wytrzymały, Dar- 
danidae; Ligures d. in armis ge¬ 
nua; pod względem zewnętrznym: 
nieukształcony; niezgrabny, ne 
quid darom sit ac rusticum; pod 
względem uczuć i usposobienia 
wewnętrznego. nieprzyjazny, przy¬ 
kry, nieugięty, hardy, uparty, nie¬ 
czuły, jndei; quis fuit tam durus 
acferrens? durior inrentus est Coe- 
iiua; w mówieniu: ostry, obraża¬ 
jący, oratione d.; o porach roku 
i stanie powietrza: przykry, ostry, 
d. anni tempus; twardy, ciężki do 
uprawy, terra; w odniesieniu do 
stanu i okoliczności życia: przy¬ 
kry. trudny, tempom, conditio, 
sertltus; rieczow. dura, orum, 
przykre położenie, nędza, niedo¬ 
statek. 

Dumrndr, viri, m. zwykle w licz. 
urn. duumviri, dnumwirowie, dwaj 
mężowie, którzy wspólnie jaką 
władzę piastowali; d. perduellio- 
nis, sądzili tych, którzy się sta¬ 
wali nieprzyjaciółmi rzeczypospo- 
litój, dopuścili się zbrodni stanu; 
d. saciorum lub sacris faciundis, 
mieli nadzór nad księgami sybi- 
lijsldemi i radzili się ich w waż¬ 

nych kraju okolicznościach; po¬ 
rów. decemrir; d. aedi fadindae 
(locandae) dedicsndae, którzy ze¬ 
zwalali na budowę i poświęcenie 
jakiój świątyni; d. navales, do 
których należało uzbrojenie i zao¬ 
patrywanie okrętów wojennych; d. 
(juri dicundo) po miastach wol¬ 
nych i osadach (municipia, colo- 
niae) zajmowali się sądownictwem 
i mieli urząd równający się wła¬ 
dzy konsnlćw w Rzymie. 

Dux, duais, m. wódz, przewodnik, 
wskazujący drogę, d. itmeris, d 
recte vivendi natura; w szczegół, 
a) głowa, naczelnik jakiego stron¬ 
nictwa, sprzysiężeuia, zgrai, dn- 
cam se praehere facinoris, d. im- 
pietatis, b) naczelnik, dowódzca 
wojska, hetman, duce L. Furio 
(pod dowództwem); quo duce Mar- 
donius fugatus; ducibus Spartaco- 
Criio et Oenomao; c) książę, pa¬ 
nujący, sic jocata est tanti majc- 
rtas ducis. 

Dy*trAinee; is, m. rzeka w In- 
dyach. 

Dj-mae, artis, m. ojciec Hekuby, 
którą stąd nazywano Dymantis 
proles albo samo Dymantis, idis, 
Dymantyda. 

Dyma*. arum, i. miasto w Acbai; 
stąd Dymaeus, a, um, Dymejski, 
i Dymaei, oram, m Dymejczycy. 

Dynastes, aa, m. wladzca nieu- 
dzielny, zależny od mocniejszego, 
ab regibus ac dynastia ciritati, 
busque. 

DyTrhaahiam, ii, w. miasto w II- 
liryi, dawniej zwane Epidamnus; 
stąd Dyrrhacbinus, a, um, Dyr- 
rachiński, należący do Dyrrachium 
i Dyrrłi&ctŁ.nl, albo -ćnl, orum 
m. Dyrrachinowie. 
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E. 
E, pnytm. patrz ex. 
E4, pnyst. tamtędy, transitum ea 

non swe; ut e» ire posset. 
End*m, przysł. tamtędy, tą# samą 
drogą. 

Eatenuis, przytl. dopóty, o tyle, 
eateuue feram, qncs*d- 

Ebenua, i, i. heban. 
Ebibo, bibi, bibitum, 3. wypić; 

— przenoś, przetrwmić, przepić, 
przehulać, imperium heri, pijąc za¬ 
pomnieć o-. 

Hblandior. 4. wyłudzić, pochleb¬ 
stwem czegoś dostać, coś osiągnąć, 
aliąuid, albo ze spój. ut i tr. łącz.; 
także w znacz. bier. eblandita suf- 
fragia. 

Ebóra, ae, i. zamęt w Hiszpanii 
tarrakoneńskięj. (Unii. 

Eboracum, i, n. miasto w Bry- 
Ebrletas, atis, i. pijaństwo, podo- 
cbocenie, podchmielenie. 

Ebriocitaa, atlc, i. nałóg pijań¬ 
stwa. 

Ebrióeus, a, om, który się często 
upija; rzeczom, pijak, pijanica. 

Ebrlus, a, um, pijany; — przenoś, 
upojony, regina fortuna dulci 
ebria. 

Ebuilio, 4 kipićć, wykipieć, wy¬ 
rzucać warząc się;—przenoś, cheł¬ 
pić się czem, rirtutem. 

Ebulum, i, n. i -us, m. hebd, 
roślina. 

Ebur, Óris, n. kość słoniowa; przed¬ 
miot ze słoniowej kości wyrobio¬ 
ny, albo tąź kością ozdobiony, e- 
bur ensa Tacunm. pochwa; infla- 
vit ebur (o flecie); ebur curule, 
krzesło. 

Eburaaćlua, a, um, słoniowy, ze 
słomowćj kości zrobiony. 

Ebumeus, a, um, zrobiony ze 

sieniowej kości, słoniowy;—prze¬ 
noś. biały, brachia, colla, certiz. 

Uourmu, a, um, słoniowy, ozdo¬ 
biony kością słoniową, porta, ensis. 

Eburdnći!, nm, j». lud w Gallii 
belgijskiej. 

Eburowlot *, patrz Aulerci. 
Ebusds,albo -os, i, i. jedna z wysp 
przy Hiszpanii z miastem tegoż na¬ 
zwiska. 

Eobatann, oruin, n. główne mia¬ 
sto Medyi. 

Eobolima, oruia, n. miejsce na 
górze Aornos w Indyach. 

Ecoo,pnytf. oto, ecce me, oto ja; 
ecce tuae literae, oto twój list. 

Kodieue, i, m. urzędnik w niektó¬ 
rych miastach greckich, podobny 
do obrońcy ludu (tribunus plebis) 
u Rzymian. 

Eohidua, ae, i. wąż, żmija; jako 
imię wl. Echidna, potwór świata 
podziemnego, matka Cerbera, hy¬ 
dry Cernejskiej i t. p.; stąd Eohid- 
nóus, a, um, Echidnejski. 

Kohinńdee, um, i. gromada wysp 
na morzu Jonakiem. 

Echlnun, i, m. jeż; 2) naczynie do 
plókania. 

Eohlon, ónis, m. ojciec Pentensza, 
mąż Agawy, stąd: aj Eehiomdes, 
ae, tn. Echionida (o Penteuszu); 
b) Echionius, a, um, Echioński, 
do EcŁioua należący, w ogóle Kad- 
mejski, Tehański (ponieważ Echion 
Kadmusowi przy budowaniu Tefc 
pomagał); 2) syn Merkurego, stąd 
Echionius, a, um, Echioński, Echic- 
na tyczący się; 3) malarz Grecki 
około r. 350 przed Chr. 

Eoho, us, i. od bicie głosu, odgłos. 
Eologa, ae, t. wybór, pismo cel¬ 
niejsze wybrane; 2) sielanka. 
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EcHpsts, is, i. solis, Innae, za- pretorów nlożył edykt powszechny, 
ćmienie słońca, księżyca, któryby slnżyl za zasadę do wy- 

Bdotirii, orum, wybrano celniej- miara sprawiedliwości); stąd iak- 
sze miejsca z autorów; 2) ci, któ- że: noras res in edictum eddidit, 
rzy z pism wyciągi robią, notent do dawniejszych postanowień nowe 
eclogaru. dodał. 

Ecąuando, prsyst. czyż kiedy? 
ecquando te rationem redditu- 
rum putasti? 

Ecąui, i ecquis, quae lub qua, 
quod, czy jaki, czy tćż, quaeris, 
ecquae spes sit, czy tćż jest jaka 
nadzieja? 

Eoijuis, quid, czy kto, czy cza¬ 
sem co, czy może co, rogato, 
ecquid contulerit; 2) ecquid, czy 
też, czy przecie, czy może, ecquid 
in Italiam Tenturi sitis, fac sciam; 
3) ecquo, dokąd tćż, ecquo te tua 
rirtns prorezisset. 

Eouleus, patrz equuleus. 
Edacitas, atis, i. żarłoczność, ob¬ 
żarstwo, 

Edar, aois, żarłoczny, pożerający; 
— przenoś, gryzący, niszczący, 
tempus, edas rerum: dissipat cu- 
ras edaces; ignis edaz TolTitur. 

Edora, patrz Ledera. 
Edeasa, ac. i. główne miasto Os- 
droeny w Mezopotamii. 

Edioo, dixi, dictum, 3. z4 przyp. 
i tr. bez., albo z ut lub ne i tr. 
łącz., albo z samym tr. łącz., na¬ 
znaczyć, diem ejcercitui ad con- 
Temeuduin; diem comitiis; zapo¬ 
wiadać, oznajmić, edixit se judi- 
cium non esse facturum. rozka¬ 
zać, nakazać, edicto, ut- habere- 
tur. zakazać, edico tibi, ne riiu 
faoas; objawie, jussus, quae sci- 
ret, ediceret. 

Ediotum, i, n. ogłoszenie, ob¬ 
wieszczenie, rozporządzenie, po¬ 
stanowienie, nakaz urzędowy, ed. 
constituere, proponere, zrobić, wy¬ 
dać; perpetunm composuit ed. (po¬ 
dług poprzednich rozporządzeń 

Ediaoo, didici, 3. nauczyc się, 
wbić sobie co w pamięć, magnum 
numerum rersunm, poznać, ed. 
usum; ed. quid pararet; w czasie 
przesz, dok. znać, wiedzićć. 

Edissero, disserui, di&scrtum, 3. 
i edisserto, 1. dokładnie opowie¬ 
dzićć, objaśnić, wyłożyć, rera 
roganti; rem OTdine alicui. 

Editioius, a, urn, ogłoszony, mia¬ 
nowany, wybrany, judices; porów, 
ódo. 

Editio, ónis, i. ogłoszenie, miano¬ 
wanie, tribuum, porów.Sdo; 2) wy¬ 
danie dzieła, libri; 3) rozporzą¬ 
dzenie, munerum. 

Editus, a, um, wysoki, wzniosły, 
podniesiony; loeus; panlulum e 
pt&nicie collis; in conclari edito, 
w wyższćj części domu; — prze¬ 
noś. riribus editior, silniejszy. 

Edo, ćdi, esum,edere, lub esse, 
przybiera od sum te zakończenia 
osób, które się od es zaczynają; 
np. es, estis, essem i t. d. jeść, 
pożerać; przysłowie: multos mo- 
dios salis siinul edisse, zjeść z kim 
kilka beczek soli (o doświadczo¬ 
nej , dokładnie poznanćj przyjaźni); 
— przenoś, gryźć, niszczyć, edit 
animum cura; inollis fiamrna me- 
dullas. 

Edo, didi, ditum, 3. wydać co 
z siebie, stąd: wyjawić, wydać na 
świat, rodzić, o żyjąeyck, aliquem 
partu, często: editus. urodzony, 
editus regibus; o ziemi; fructus 
edere; o glosie: wydać clamorem, 
gemitum; o zwierzętach: hinnitus, 
zarżćć; latratus, zaszczekać, — 
przenoś, czyn jaki wykonać, zdzia- 
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Uć co, sprawić, zbroić, facinus, 
opera, ruinas, caedem, strągę*, 
calami tatem; proelinm, pugaam 
(wydać); omnia ezempla crudeli- 
taiis iu aliąuem (wymierzyć kary 
najokrntiiiejgze, dla przykładu, 
przestrogi, przestraszenia); specta- 
culam (wyprawiać); 2) wypuścić, 
wyzionąć, ani mam lub eztremum 
Titae spiritum: podobnież: ritam; 
także: cuniculus nrmatos repente 
edidit (z podkopów uzbrojeni na¬ 
gle wypadli); ua str, bier. o rze¬ 
kach: rozlewać się; — przenoś, 
objawić, wyrzec, ogłosić pisma, 
objaśnienia, wieści i t p.; aliqnem 
auctorem alicujus rei, -wyjawić 
kogo jako sprawcę; w szczegół. 
a) o odpowiedziach wyroczni, ka¬ 
płanów i t p. ogłosić, wyjawić, 
Apollo oraculo edidit; h) w przed¬ 
miotach sądowych: objawić, wy¬ 
dać, postanowić, naznaczyć, judi- 
dnm; tribus (naznaczyć do wybo¬ 
ru sędziów w sprawie zwanćj cau¬ 
sa jodaliciorum, gdzie wybrani 
sędziowie nazywali sięjudiceeedi- 
ticii; c) rozkazać, iis editis impe- 
riis; ederet consul, qnid-; poet. 
cdita, omm, rozkazy. 

Bdóoao, docui, doctnm, 2. wyu¬ 
czyć czego dokładnie, kogo z czćm 
gruntownie obznajmić, o czćm do¬ 
kładną wiadomość podać, z 4 prz. 
osoby i rzeczy; z nast zdaniem 
względ.; jurentutem mała facinora; 
eadem senatom edocet; hunc, qune 
ieti rellet, literis edocet: ed id 
(argentum) uude, edoce; edoctus 
artee belli; disciplina in qua 
edoctus esset; edoctua en neta per 
legatos; także: ratio, fama docet, 
z 4 przyp. i tr. bez. 

Bdóło, 1. toporem obrabiać, ocio- 
sywać, gładzić; — przenoś, pismo 
poprawiać, doskonalić, librom. 

Bdómo, domni, domitum, 1. po¬ 

skromić, ukrócić, pokonać, włai 
i przenoś, naturom; ino j ot l«t ma 
culosum edomuit nefas, 

Edonl, orum, m. lud Tracki, 
głośny ze czci Bachuse; atądEdo- 
aus, a, urn, Edoński. i Edonis, 
idla, i. kobieta z Edonu, także 
Bacbantka; w ogóle: mieszkanka 
Tracyi. 

Edormlo, 4. wyspać się, takie: 
z 4 przyp. crapnlam, wytrzeźwić 
się; Iliooam (rolę Iliony przespać). 

Eduoatlo, osia, i. wychowanie, 
pielęgnowanie. 

Eduoator, Orla, m. wychowujący 
żywiciel. 

Eduoatrtz, fois, i, ta która hodn 
je, wychowuje, kanni, puUonnn, 
przenoś, earnm rerum parens est 
educatrixque sapientia. 

Eduoo, 1. żywić, karmić, wycho¬ 
wywać, aliquem liberaliter, in 
semone matris, senectam alicu¬ 
jus (żywić, pielęgnować kogo 
w starości); o roli: herbae, quas 
humus educat; — przenoś, edn- 
cata hujus nntrimentis ełoquentia 

Eduoo, duzi, dnetua, 3. wypro¬ 
wadzić kogo skąd, wyciągnąć 
kogo, co, aliąuem <ax custodia; 
copias e naribne lub ex classe 
(wysadzić na ląd); hominem de 
senatu; aliąuem secnm lub suma 
aliąuem (wyprowadzić, zabrać 
z sobą); nares ex portu (kazać 
wypłynąć, wyprowadzić pod żagle) 
w znacz, wojen, wyprowadzić, ka¬ 
zać wyjść, ex urbe, e castris, ab 
urbe, pubem castris i t p. albo 
samo: milites, cohortes, equi- 
tes i t p. albo z oznaczeniem kie¬ 
runku , dokąd, w jakim celu: exer- 
citum in ezpeditionem, copias ad 
bellum, ezercitum in aciem i t. p. 
także samo edneere, tribus aimul 
portis, ad aliąuem in aciem; du- 
plici acie ad legionem; 2) wydo- 
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być gladium (e ragina); nnn pu- 
gionem; wyciągnie, sortem; stąd: 
tros homines ei urna; tribus; 3) 
zaskarżyć, zapozwać, aliąuem in 
jus; pociągnąć, wezwać, aliquem 
ad censules, albo samo aliqaem; 
4) uprzątnąć, usunąć, zabrać, wy¬ 
wieźć impedimenta ez castris; 
spuszczać, wyprowadzić, wypró¬ 
żnić, locum; 5) wznieść, podnieść, 
iliąuem ad snporssauras; wznieść, 
wybudować, tu me summie sufe 
astra educit. tectis; aram coelo; 
Cydopum educts moenia; sepul- 
ernm; także: podnieść, auiaea; 
wyhodować, odchować, aliąuem; 
wydać na świat, brodzić, [dzonia. 

Edulis, e, jadalny, zdatny do je- 
Bd&raa, a, um, przytwardy. 
Eetion, ónis, in. ojciec Androma- 

chy, król Tebów w Cylicyi; stąd 
Betionóus, a, um, Eetyonejski. 

Effaroio, farsi, fartum, 4. nadzie¬ 
wać, napchac, naikać. 

JSffbtum, i, n. wyrzeczenia, prze¬ 
powiednia, wieszczba; 2) zdanie. 

Effectió, dnie, i- uskutecznienie, 
działanie; 2) przyczyna działają¬ 
ca; siła twórcza. 

Effeotor, orla, m. sprawca, wy¬ 
konawca, i effeotriz, iois, i. spraw¬ 
czyni. 

EfTeotu*, us, m. wykonanie, dzia¬ 
łanie, qnae sunt in effectu; 2) sku¬ 
tek, następstwo, a!iquid ad effec- 
tnm adducere. [ly, nie męzki. 

Bflbmtnatua, a, um, zniewieścia- 
Bffemlnałe, przyst. zniewieściale. 
Bgbmlno, 1. w niewiastę zmienić; 

zniewieścialym zrobić, quae ad 
effeminandos animos pertinent; ro- 
com eff. [dziki, zdziczały. 

Bfferitua, a, um, barbarzyński, 
BlfŁritaa, atis, i. dzikość. 
Bfflśro, 1. dzikim trobić, speoiem 
oris, rultum; terram immanitate 
helnarum efferari (zdziczeć!; equi 

dolore efferati; — przenoś, roz 
jątrzyć, rozgniewać, oburzyć, ef- 
ferarit ea caedes Thebanos ad 
odium Bomauorum; odio iiaque 
efferati; zrobić nieczułym, animos 
mali assuetudine; robić dzikim, 
solitudo efferat ingenia. 

Bflóro, eztull, elatum, efferre, wy¬ 
nieść , zabrać, ez acie aliquem; de 
templo aliquem; — przenoś, wyda¬ 
wać, rodzić, ager, effert £rnges;cum 
decimo (dziesięciokrotnie); wyma¬ 
wiać, przedstawiać w słowach, sen- 
tentiasinconditis rerbis; pokazać się, 
dać śię widzićć, se efferre; 2) wy¬ 
nosić, usuwać, sprzątać, Te-dlla 
e castris; signa extra urbem; lite¬ 
ra (wysłać, wyprawić); ciharia 
sibi domo (zabrać z sobą); także: 
frumeutum ab Ilerda; ut buł li- 
ceret efferre; wynieść umarłego, 
pochować, quam eztnlit a morom 
uonaginta; ut, qui efferreter, rix 
ręliquerit; efferri funere publice; 
amplo funere efferri (mieć pogrzeb 
okazały); — przenoś, wydawać co 
na jaw, wyjawiać, rozgłaszać, res 
elata, in Tulgus disciplinam effer- 
re; in vulgus miiitam, priusquam 
clandestina consilia effoiantur; ó) 
gwałtownie porywać, unosić, quem 
impetus per castra ad hostes ez- 
tulit; efferri ad nońssimam aciem; 
si me efferret ad gloriam anlmi 
dolor, ad nuli om insolentiam ela- 
tus; efferri laetitia, dolore; 3) pod¬ 
nieść, wznieść, scutum supra car 
put; pulris elotus, se ariom mo¬ 
do; : u mm a placidum caput eztu- 
lit unda; — przenoś. quornmani- 
mi altius se eztulerunt; elatus 
studio; quem paullo eztulerat for¬ 
tuna; szczegół, o) kogo pn.es mo¬ 
wę lub pismo wynosić, uwielbiać, 
sławić, quorum patillo anta in 
codom fnerat elatns laudibtu; stąd 
eff. aliquem lub aliqaid rerbis. 
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rcrsibus, laudibus; lub ff. ali- 
quem lub tliquid bez 6 przyp. 
d) se efferre lub efferri, wynosić 
się, pysznić się, nadymać się, 
chełpić się, być dumnym, wiele 
o lobie rozumićć; stąd często: ela- 
tus aliqua re, sectauda fortuna 
magnisque opibus elatns; spe, 
laetitia rictoriae; Tictoria i Ł p.; 
także; elatius se gerere coepit; 4) 
znosić, taborem, malum paticndo 
(cierpliwie znosić). 

ElTerus, a, um, dziki, rozsrożony, 
jnrentus. 

Eflferressoo, fervi i ferbui, 3. bu¬ 
rzyć się, T/nić, pontus, iracundia. 

Effisrro, 3. wybuchnąć, burzyć się, 
z szumem się rozlać, in agros. 

EfTott. , a, um, osłabiony, wy¬ 
cieńczony, corpus, rires; poeLśe- 
neetus ef. reri, nie dostrzegając* 
prawdy. 

Efflofcoitas, &tis, i skuteczność, 
działalność. 

EfBcaoiter,jtrzyst. skutecznie, dziel¬ 
nie. 

Efffeax, icia, skuteczny, dzielny. 
Bffleiens, entis, skutkujący, Tir- 
tus est efficiens roluptatis, cnota 
jest źródłem roskoszy. 

Bffloienter, przysl. skutecznie, dziel¬ 
nie. 

EfSoientia, ae, i. skuteczność, sku¬ 
teczne działanie. 

Bffioio, feci, fectum, 3. zrobić, 
wykonać, dokazac czego, sprawić, 
uskutecznić, utworzyć, omnia ef- 
ficere nitens; natura quid efticere 
possit; nihil eum non eflicere pos- 
se ducebant; neque hoc per sena¬ 
tom efticere potuit; wybudować, 
pontem, rates, turres; castellum, 
portum; utworzyć, insulam; wy¬ 
pełnić, .wykonać, mandata, desti- 
nata, munus; ujść, odbyć, spa- 
tium cnrsn, zrobić, tantos pro- 
gressus; zebrać, unum consUium 

totins Gracciae; sprawić, wzbu¬ 
dzić, clamores, admirationem; 
montem arcem (zrobić z góry wa¬ 
rownią), aliąuem dictatorem (mia¬ 
nować, obrać); milites alacriores; 
ezercitum confirmatiorem i t. p.; 
ze spój. ut, ne i tr. łącz., ut tł- 
leret (lex), cffecit; summi ut sint 
laboris. efficiunt; także: ze spój. 
quin, gdy poprzedza przeczenie, 
ut effici non possit, quin- oderim; 
dostać, wydobyć, wystarać się, 
wymódz (o pieniądzach), quod a 
Curione effeceram; wystawić, ze¬ 
brać, ściągnąć, zaciągnąć, trede- 
cim cohori.es, legionem, exercitum; 
nnam legionem es dnahus; clas- 
sem; wydać, przynosić korzyść 
(sger), qui plurimum ef.; cum octa- 
to, ośmiokrotnie, ąuantum ille 
bonis suis efficere posset; pewną 
liczbę przedmiotów zebrać, zgro¬ 
madzić, magnam multitndinem 
(serpeniium); nnmerum cratium; 
o samój liczbie: tworzyć, stano¬ 
wić, wynosić, qui modus sexa- 
ginta milia annatorum efficiehat; 

pokazywać, dowodzić, wnosić, 
wnioskować z 4 przyp. albo z 4 
przyp. i tr. bez., albo z ut i tr. 
łącz. hoc multo magis efficit ua- 
tsrse ratio; rult efficere, animos 
esse-; efficitur, idzie zatóm, stąd 
wynika, stąd wypada, z 4 prz. 
i tr. bez. albo z ut i tr. łącz. ex 
quo efficitur, hominem homini no- 
cere non posse; ex qno efficitur, 
ut- idem sit ntile. 

Effigies, ei. i. wizerunek, obraz, 
wzór, kształt, postać, właś. i prze¬ 
noś. ceres; effigies justi impeiil, 
reliquit effigiem humanitatij inue 
filium; ef. probitatis 2) cień u- 
marlego. 

Efftngo, finxi, fictum, 3. wyra¬ 
żać, wystawiać, przedstawiać, wyo¬ 
brażać, naśladować, e&sas effin- 
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gere In auro, wyryć na zlocie; 
gMigai euntis; udawać, naślado¬ 
wać czyj chód; m&nus, ułożyć; 
anlmo, przedstawić sobie w umy¬ 
śle; mores, przedstawić w mowie, 
opisać; e foro sanguinem spongiis, 
zetrzeć. 

Ef&agitatło, 6nU, ż. i efiflagitatns, 
na, m. naleganie, usilne żądanie, 
domaganie się. 

Efliagtto, 1. żądać bardzo czego, 
domagać sio, epistolam, misen- 
cordiam; 'signum a ducibus; efl. 
ut-. [zabić. 

EflHgo, flizi, flictum, 3. zgładzić, 
Efflo, 1. wyzionąć, ignem ore, na- 
ribus ignes; mi mam, umrzeć. 

Efflorenoo, ftomi, 3. zakwitnąć, 
rozwijać się, okazać się świetnym, 
laudibua ingenii, słynąć dowci¬ 
pem, zdolnością umysłową; er re¬ 
rum cognitione, znajomością rze¬ 
czy. 

Effluo, fluri, florom, 3. wypły¬ 
wać, upływać, in Oceanom; — 
przenoś, o przedmiotach niepłyn- 
nych i umysłowych: wypadać, 
unue manibus; annulns, capilli; 
o czasie: upływać, przemijać, 
schodzić, tempus, aestas, aetam, 
er animo efflnere inb samo eff 
pójść w zapomnienie; qnod fotom 
eSłnrerat; wyjść na jaw, id quo- 
que effluet. 

Effódio, fodi, fossum, 3. wykopać, 
kopaniem wydobyć, argentum, nes, 
ferram; effodinntur opes, irrita- 
menta malorum; 2) wykłóć, wy¬ 
topić, wydrapai, ocnlos alicni; 3) 
wydrążyć, latebras, locnm; 4) 
rozkopać, przennrtować, przetrząść^ 
domos; — przenoś, effodit memo- 
ria illins pectos mena, pamięć o 
nim przeszywa mi serce. 

Kffiw, 1. wymówić, wyrzec; «) ef- 
fari templnm, mówiono o wiesz¬ 
czach (angures), gdy z pewną mo¬ 

dlitwą granice świątyni, która 
miała być wystawiona, oznaczali 
i poświęcali; albo określali prze¬ 
strzeli, na której wieszezhiarskie 
spostrzeżenia robić mieli; stąd ef- 
fatns, oznaczony; 8) słowami co 
wyrazić, quod ita effabimur. 

EfTron&te, przysl. bez pohamowa¬ 
nia, popędliwie. 

Effranitio, 6nis, i. wyuzdanie, 
niepowśdągtiwość, animi impo- 
tentis. 

EUrenitus, a, urn, wyuzdany, nie¬ 
pohamowany, rozpasany, furor, cu- 
piditas. 

Effrteo, 1. rozldełznać, wyuzdać. 
MHnra, a, lim, nieokiełznany, 

eqnus;—przenoś, niepohamowany, 
niepowściągniony, gem, jurenta. 

Bffrlngo,frógi,fi<iCtum,3. wyłamać, 
wybić, fores, jannam; 2) rozbić, 
roztłuc, zdruzgotać, cistam, crns, 
cerebrnm. 

Bffuglo, fugi, fogittun, 3. ucie¬ 
kać, uchodzić skąd, umykać, gla- 
diatores effngerunt; er Tincnlis 
publicis; emanihns; deproelio; a 
łndis; stabnlis; ad regem; często 
w zjw.cz. orzech, uniknąć, ucnro- 
nić się, wlaś. i przenoś, pericalum, 
inridiam, impetom alicnjns; offen- 
sionem; nihil teeffuglt, nic tobie 
nie jest tajno; cnrarei effugit, nie 
troszczę się o to. 

Bffuglum, ii, ». ucieczka, droga 
do ucieczki; effuginm alicni prec¬ 
el udere; 2) środek albo sposobność 
do ucieczki, efiugia pennarum. 

Effulget, fnlsi, 2. jaśnićć, błysz- 
czćć, blask wydawać, dnctores 
efiulgent ostro, decori; Aurora 
effulget tenebris fngatis. 

ESUltua, a, urn, podparty, -wsparty. 
BJftmdo, fOdi, fCLcnm, 3. wyle¬ 

wać, wypróżniać, procelia imbrem 
efiuderst; effondi, wylewać się, 
iuber effnnditur deszcz leje; nu- 
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bibus, z obłoków; super ripas Ti- 
berts effunditur, występuje z ke- 
ryta; — przenoś, a) spiritum ex- 
treumm, animam, łitam, wyzio¬ 
nąć ducha, skonać, umizćć; tak¬ 
że: voces tales, wymawiać, mó¬ 
wić; tales pectore questus, żal wy¬ 
nurzać; tos m turbam effunditur 
(rozchodzi się); Sram, odium in 
aliquem; furorem; rodzić, wyda¬ 
wać, fruges; haec aetas effudit 
hanc copiam oratorom; i) se eff., 
wypadać gromadnie, ez carcerl- 
bns; castris. II) rozlewać, rozsy¬ 
pywać, anulos; saccos numornm; 
rozwinąć, rozpuścić, sinum; po¬ 
puszczać, zwalniać, habenas; ef- 
fundi; rozszerzać się, incendium; 
— przenoś, honores in mortuos; 
effudi; robig omula, quae sentie- 
bam; rozszerzać, terrorem; i) po¬ 
ciski w wielkićj massie rzucać, 
teia, telorum ingentem >im in ali- 
quem; — przenoś, targać się, rzu¬ 
cać się na kogo gwałtownie, im¬ 
petom; o) gromadnie wpędzić, spę¬ 
dzić dokąd, Tencros in aequum; u- 
uirersos in hostes; equitatnm; se 
eff. albo effundi, zwalić się, wy¬ 
sypać się, uderzyć na kogo, se in 
agros; eff. ad ripas; in suos; ef- 
fnndi obriam; obalić; zrzucić, a- 
liqnem snh portis altis; aliquem 
solo; aquus effundit eąnitem; pu¬ 
ścić się na co, oddać się ja- 
kićj rzeczy namiętnie, zatopić się 
w czćm, in Tinom, in amorem 
alicujus; in lub ad luzuriam; la- 
crimis, zalewać się łzami; 2) prze- 
trwonić, przemarnować, patrimo- 
uium; aerarium, pecuniam, prae- 
dna, sumptus; — przenoś, gra- 
iiam alicujus (stracić, pozbawić 
się); wysilać się, naprdźno łożyć, 
vires; supremum auzilium; ibi o- 
mnis effusus iabor. 

ECaset, pnysl. szeroko, obszernie. 

rozlegle, na wielkićj przestrzeni, 
flnere, sequi, praedari; raatare, 
ragari; — przenoś, nienmjarkowa- 
nie, zbytecznie, gwałtownie, bez 
miary, ezsnltare, fiere; 2) hojnie, 
zbytkownie, rozrzutnie, donare. 

iSfflteio, onis, i.wylanie, rozlanie, 
aquae; b) tłumne, gromadne wy¬ 
sypanie się, hominum ez oppidis; 
c) rozrzutność, pecuniarnm; d) nie- 
umiarkowanie, animi in laetitia; 
wylanie się dla kogo, effusio ipsius 
in alios. 

Bfftuus, a, urn, wylany, nubibus 
imbcr; obszerny, rozległy; o żołnie¬ 
rzach: w nieporządku, nie w sze¬ 
regach stojący, rozproszony, ag- 
men, ezercitns, także: effusi pu- 
gnantes; fnga effnsior i t p.; o w ło¬ 
sach: rozpuszczone, comae, poet 
nymphae saesariem effusae per 
candida colla; o cuglach wędzi¬ 
dłach: popuszczone, zwolnione, 
effasissimis h&benis invadere hos¬ 
tes bardzo gwałtownie natrzeć: 
stąd o biegu: prędki, gwałto¬ 
wny effuso cursu; — przenoś, 
niezmierny, nieumiarkowany, zby¬ 
teczny, sumptus, katana, ambitus, 
honores, zbyt hojnie udzielane; 
2) rozrzutny, quis in largitione 
effnsior; munificent -,e effusjssi- 
mus. 

Ególidus, a, um, nieco chłodny. 
Egena, tis, ubogi, potrzebujący 
czego, pecunia; consilii. 

Egemui, a, um, potrzebujący, po¬ 
zbawiony czego, cierpiący niedo¬ 
statek, omnium; loeus aquae. 

Egeo, egui, 2. z prz. 2 albo 6; 
1) potrzebować, medicinae; pecu¬ 
nia, oculis ad cernendum; 2) = 
careo, nie mićć czego, być po¬ 
zbawionym; Incis egens aer; re¬ 
bus omnibus; non egens Tirtutżs, 
mężny, waleczny; 3) = desidero, 
pragnąć, armia; si plausoris ege? 
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solącą manentis; qni tantulo eget, 
quanto opus est. 

IbrAro, gessi, gestem , 3. wywozić, 
wynosić, wyprowadzać, lapides 
oz mań; tantum nivis; limum; 
przenoś, oddalać, osuwać, robić 
ulgę, egeritur dolor (lacńmis); 2) 
a) wyrzucać, wydawao z siebie, 
dapes; aqu»m roimtu; A) porywać, 
zabierać, unosić, praedam eztec- 
tis; pecmuam ez aersrio; aurom; 
c) o czasie: przepędzać, diem, noc¬ 
ce a meto. 

Egestaa, 4tie, i., ubóstwo, nędza, 
degere ńiam iu egestate; — prze¬ 
noś. mentis, rationis, animi, pa- 
tńi sermonis; 2) niedostatek, cibi, 
frumenti atque aliaTum rerum. 

EgeatSsus, sgeefraćsn*, a, um, 
ubogi, potrzebujący czego. 

i"jo, ja; często przydaje się met 
dla wzmocnienia, natężenia: ego- 
met, ja sam; ad me, do mnie, do 
mego domu, do moich; a me, 
z mojego, z moich pieniędzy, a me 
solrere. 

Egrśfilo.y gressns, 3. wychodzić 
skąd, wyjść, ex oppido; ex suis 
iinibus; ex castris; pońis; taber- 
naculo; convivio; urbe; wypłynąć 

(o okrętach), e portu; A) wyjść, 
wystąpić (z wykazaniem kierunku 
dokąd); ad portam, in terram; ob- 
riam alicni; in qnem locnm egres- 
ei (ex) nari egr. albo samo egre- 
di, wysiąść z okrętu, wylądować, 
w znacz, wojennćm: wyciągnąć, 
wyruszy ć (ex) castTis albo samo 
egTedi; porta; ad proelium; in 
pacata; cj przechodzić, przestąpić, 
extra mitami, ostra lines: takie: 
w znacz, przeeb.: munitiones; £nes, 
flnmen; egredi amulm aetatis sei- 
tum, skończyć sześć lat; — prze¬ 
noś. fortnnam hominis, a propo- 
*ito (odstąpić); d) iść do góry. 

wstąpić, ad summum montis; in 
altitudinem. 

Egr<ifle, prsyst. wybornie, wy¬ 
śmienicie, znamicnicie. 

Egr wlua, a, um (e i grex) właśc. 
Z trzody wybrany; stąd wyborny, 
odznaczający się, znamienity, wy¬ 
śmienity, poeta, indołes, fides, 
rzadko poet. z przyp. 2. egregius 
animi, formae; rzeczow. egregia, 
orum, n. znakomite czyny. 

Egrenua, na, m. wychodzenie, 
wyjście, odjazd, wylądowanie, 
qua optimnm egressum cognore- 
rat; ujście rżeli. 

Eia, wykrzyknik, ach! nt elegans 
est; sic non decet, a! tak się nie¬ 
godni ; 2) nuż, tedy, dalćjl eia! 
agę* rnmpe moras, nui więc po¬ 
śpieszaj. 

Ejaculor, J. wyrzucać, ciskać, wy¬ 
tryskać, aquas; sangnis ejaculatus. 

Ejeotlo, 6nia, ś. wyrzucenie, wy¬ 
wołanie, wygnanie. 

EJ&oto, 1. Ttryrzucać, arena*, fa- 
Tillam, 

Ejtoio J6ol, jectom, 3. wyrzucić, 
wypchnąć; 1) żyjące istoty: alt- 
quem ex oppido; ssssores yeteres 
nrbe inaui&que; aliquem in Tiam; 
belnas (o morzu); se, wypaść, 
wyskoczyć, ex oppido, ex silris; 
porta; nari; ex navi in molem; ih 
agros, teras; wypędzić, wygnać, 
wydalić, wywołać, usunąć, post 
ejectos reges; aliquem e cm tatę 
lab e republica, aliquem a suis 
penatibus; aliquemdorao;aliquem 
in ezsilium; aliąuem de collegio; 
d« lub e senatu; wygubić, wy¬ 
tępić, wykorzenić, shrpes omnes;— 
przenoś, amorem ex snimo; ganić, 
nie pochwalać, odrzucać; 2) o 
przedmiotach nieżywotnych: zwło¬ 
ki niepogTzebane zostawić, wyrzu¬ 
cić, corpus; cadarer ejectum; o okrę¬ 
tach: wylądować, uares in terram; 
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n»res ad Chium; w znacz, bier, 
być wyrzuconym, wpędzonym na 
mieliznę, dassis ad Balearei, eji- 
citnr; ejid in litera; także o oso¬ 
bach: litore ejectus; ejectns, roz¬ 
bitek; bilem, wyrzucać z siebie; 
lingnain, wyciągnąć, pokazać; — 
przenoś, roluptates se ejiciunt, po¬ 
kazują się; superstitiones. 

Bjulatio, ória, i. i ejul&tus, us, 
m. narzekanie, utysniwamc, jęcze¬ 
nie, krzyk żałosny. 

Ejulo, 1. krzyczćć żałośnie, z pła¬ 
czem, płakać z jękiem. 

Ejttro, 1. wyprzysięgac się, przy¬ 
sięgą czego się zapierać; wyrzec 
się czego; atąd w ogóle; odrzu¬ 
cać, forum sibi iniquum; magi¬ 
stratem, consulatnm, imperium; 
zaprzeczać co zupełnie, bonam 
co pian. 

Ejuśdearmódi, podobny (co do 
kształtu i innycb własności). 

Ejuamodi, taki, takiego rodzaju, 
fuisse ejusmodi, qualem ego ddis- 
sem; 2) zamiast ita: aunt eiusmodi 
constitufi, ut-. 

Elabor, lapaus, 3. wymknąć się, 
wyśliznąć.*Ię, wypaść, wysunąć 
się, anguis ex columna łignea ela- 
psna; elapsae manibus cecidere 
tabellae; quum sol elaberetur et 
abiret; elapsa est sica; snper ga - 
leam, trans cerricem equi (o po¬ 
cisku); — przenoś. ex isto ore Ter¬ 
bem elabi potest; b) nciec, u- 
mknąć, ujść, ex proelio; decacde, 
manibus, tełis, occulto aditu; per 
poiłam; inter tumultum; ut ekbi 
non posset (ezeccitus); cj w zna¬ 
czeniu sądowem: wybrnąć, być 
uwolnionym, ex cńmine, ex jn- 
dicio, i samo elabi; di wpaść, in 
semtutam; dostać się na górę, 
wznieść się, ignis frondes elapsm. 
in altas; — przenoś, uchronić się, 
uniknąć, omal suspicione; causa 

mlhi elapsa est (przegrałem, spra¬ 
wa upadła); assensio elabitur 
(ustaje). 

BlEboratio, ónls, i. wypracowa¬ 
nie. 

Elabóro, 1. pilnie robić, usiłować, 
pracować nad czśm, in Uteris, tak" 
źe z nast ut i tr. łącz. 2) w znacz, 
przech. wypracować, wyrobić, ver- 
sus, orationem; elaboratns, staran¬ 
nie wypracowany, także wytwor¬ 
ny; — przenoś, dapes non elabo- 
rabuut dulcom saporem. 

Elamsntibili*, e, żałosny, gemitus 
Elangueaco, langui, 3. guuśnićć, 
słabićć. 

Elat o, przt/tl. wzniosie, górnie, 
porównaj effero. 

Elatejtui, a, nm, Elatejski, od Eła- 
ta pochodzący, proles, 

Ei&tlo, onis, i. wzniosłość, górny 
polot, animi, orationis. 

ElŁtro, *re, wyszczekać, wyma¬ 
wiać co komu, elatrare aliquid 
acriter. 

Elatu*, a, urn, wyniosły; porów, 
effero. 

Eióa, ae, i. miasto w niższej Ita¬ 
lii (Velia); stąd: a) Eleates, ae, m. 
Eleata, mieszkaniec Elei, o Zeno¬ 
nie założycielu szkoły eleackićj; 
bj Eleaticus, a, nm, eleacki. 

Eleote, pnytł. z wyborem. 
Eleotio, ónis, (.wybór, obieranie. 
Elector, óri*, m. wyborca. 
Electrs, ae, i. córka Atlasa, ma¬ 
tka Dardana; 2) córka Agamemnona 
żom> Filadesa, siostra Orćsta i Ifl- 
genii. 

Eleotruia, i, «. bursztyn; 2) mie¬ 
szanina składająca się ze złota 
i piątćj części srebra. 

Eleetus, a, urn. wybrany, wybo¬ 
rowy, Tiri electisńmi dritatis. 

Eleotus, us, m. wybór. 
Elćgans, tis, wyborny, udatny, 

piękny, nadobny, wytworny, de- 
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likatay, grzeczny, poeta «%«»- 
tiUMMM; epistoła, geaus jocan&i. 

BUganter, j>rzy«t wybornie, pię¬ 
knie, przyjemnie, wytwornie, u- 
datnie, scriberc, dicere, latinc 
loqui, sfcltare. 

Ettegantia, ae, i. przystojnośc, pięk¬ 
ność, delikatność, ritae, Terbo- 
ram, orationis. 

Elćgi, oram, m. wiersze elegiackie, 
elegia. fgiacki. 

Elegia, ae, i. elegia, poemat ele- 
Bleleus, i, et. przezwisko Bachu¬ 
sa stąd: Eleleides,um,ż. Bacbantki. 

Elementnm, i, e. pierwiastek, ży¬ 
wioł, w licz. inn. pierwiastki pi¬ 
sma, głoski, początkowe zasady 
czytania i pisania, el. (prima) dis- 
cere i docere; pierwiastkowe zasa¬ 
dy nauk, el. literarum; poet. po¬ 
czątek, prima elementa (Roman). 

Błephantua, i, »». i i- i elephas, 
antis, »• slon; upoet. kośćslouiowa. 

Blius, a, un, patrz Elis. 
Blenatn i EleueU, mis, i. miasto 
w Attyce ze świątynią Cerery; 
stąd: Eleualniua, a, urn, Eleu- 
zyński; Eleusinia sacra, obrzędy 
religijne na cześć Cerery. 

Bleuthorocilioes, urn, m. wolni 
Cylicyjczykowie. 

Blewo, 1. wznosić, podnosić, pod¬ 
wyższać , contabulationem;—prze¬ 
noś. njąć ciężaru, ulżyć, łago¬ 
dzić, aegritudiuem, zmniejszać, 
osłabiać, uwłaczać, auctoritatem 
alicujus, famam. 

Bliaa, patrz Elis. 
Blido, licui, licitum, 3. wywa¬ 
biać, tostem ex paludibus, ali- 
quem insidiis (przez zdradę); Ro¬ 
stem extra muros; omnes citra 
flumen; ałiquem forasj dobywać, 
yocem e fauclbus; sonos neryoniiił; 
ferrom e terrae cavernis; lapidum 
idu lgnem (wykrzesać); lacrimaa 
gaudio elicitae (wyciśnięte); wy¬ 

musić, wymódz, przynlewolić, 
literas ab aliquo; rerbosiorea epi- 
stolas; rerbum ex aliquo de ali- 
qua re; sennonem; wykryć wy¬ 
badać, dowiedzióć się, arcana; 
causas alicujus rei; senteutiein; 
obudzić, wzbudzić, poruszyć,iram 
alicujus; miseńcordiam; przez cza¬ 
rodziejskie zaklęcia: a) wywołać, 
manes, animas inferorum; b) przy¬ 
zywać, sprowadzać, coelo Jorem; 
aqnas plurias, przyprowadzić, 
przywieść do czego, alique» ad 
proelium, ad certamen; ad judi- 
cium, ad disputandum wpro¬ 
wadzić, aliquem in insidias. 

Eliciua, ii,w. kierujący piorunami, 
przezwisko Jowisza. 

Blido,!!*!, lisum, 3. zepćhnąć,strą- 
cić, aurigam e cuiru; — przenoś, 
usunąć, uleczyć, tussim, morbum; 
2) wpędzić, wcisnąc, wprowadzić 
in ar.guiitiorem alreumelisumflu- 
men; elisus amnis fertur; 3) roz¬ 
bić, roztłuc, rozgnieść, roztrza¬ 
skać , aliquem inb aliquid; — prze¬ 
noś. uerros rirtutis; aegritudi- 
ne elidi. 

Bingo, 13gi, lectum, 3. wyry¬ 
wać, wykorzeniać, berbas; ii- 
brac stirpium eligendae; wybie¬ 
rać, suorum ex numero adole- 
ecentes quosdam; sedem conden- 
dae nrbi; corpore ac statura si- 
millimum sui; o malis minima; 
elige de duobus, quem relis; 
szczegół, wybierać kogo ua urząd, 
dostojeństwo, ducem cx natione; 
a miiitibus imperator (Augustns) 
cieci as; ad imperium consenstt 
militum electo. _ . 

Elimino, 1. (od limen), wypędzać, 
wyganiać z domu; — przenoś, 
wygadać, wypaplać, dicta foras. 

Ellmo, 1. (od lima) wygładzić, wy¬ 
polerować;— przenoś-wydoskonaUC, 
poprawić,rationes ad ternie elimatas. 
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Elinguls, e, atomy, oniemiały, elin- 
guem reddere. 

Elhjuo, 1. (o płynach) wyklaro¬ 
wać, przecedzić. 

Eli*, fdis, i, miasto i kraina w Pe¬ 
loponezie, gdzie się odbywały i- 
grzysfca Olimpijskie: stąd: a) Eleus 
i Fllue, a, nm, Elejsżi, z Elidy 
pochodzący; Elei i Elii, orum, 
m. Elejczycy, mieszkańcy Elidy; 
b) Elias, Sdis, i. należąca do 
Elidy 

Elisa* (Eiisa), ae,f. imię Dydony, 
królowój Kartaginy. 

Ellua, patrz Elis. 
Elizua, *, nm, uwarzony, ugoto¬ 
wany. 

EU600, 1. wynająć, pnicdś w dzier¬ 
żawę, fnndum, gens elocata, czynsz 
opłacający, hołdowniczy. 

BUooatlo, dnia, i. wysłowienie, 
wykład krasomówski. 

Hlocium, ii, ». napis, tytnł, se- 
pulcrorum, monimentornm; 2) wy¬ 
kaz, wiadomość, cokolwiek się 
wypowiada, zeznaje. 

Elótjuena, tis, wymowny. 
Eloquentia, ae, i. wymowa. 
Bldquium, ii, n. krasomówskie 

wysłowienie, wymowa. 
Btóęuor, loąuutus i locutas, 3. wy¬ 
mawiać, wyrzoc, wysłowić, elo- 
qnar, an gileam, * 4 przyp. inh 
z 4 . rzyp. i tryb. bez.; szczegół, 
o krasom.: cogitaUpraeciareeloąul. 

BlSroa, i, m. rzeka w Sycylii; 
stąd: ą) Elorius, a, run, Eloryi- 
ski; b) Elorini, orna, m. Elory- 
nowie. 

Błpfoor, drls, m. towanysz Ulis¬ 
sesa. 

Eltloeo, luił, 2. jaśnlćć, błyszczóć, 
właśc. i przenoś, rirtutibtu elttiit 
(zajaśniał, odznaczył się), ejns elo- 
ąnenUa ełtudt; amidtia magia in- 
t*r aequ*]es el. (pokazuje się), 

doctor, 1. pasować się, z trudno¬ 

ścią się dobywać, aqua cloctabi- 
tnr omnis; także z 4 przyp. ęl. 
nires, wybrnąć z zamieci śnie¬ 
żnych. 

Elńoubro, i -or, 1. wypracować 
co przy świecy. 

Eludo, Jasi, lusum, 3. inówtąo o 
walczących: nniknąć ciosu, uchy¬ 
lić się, zastawie się czćm; w ogó¬ 
le: oszukać, podejść; podstęp zro¬ 
bić, canes; aliquem aliqua re; dla 
igraszki co robić, pognam; —prze¬ 
noś. drwić z kogo, żartować, uaj- 
grawac się, wyszydzać, gloriam 
alterius; artem; 2) nieprzech. o 
wodzie: oplókiwac, marę iitori- 
bns. 

Elfigec, lnzi, 2. złożyć żałobę; 2) 
opłakiwać stratę, patiiam. 

Eluo, lui, latam, 3. wymyć, wy¬ 
piekać, wyprać, — przenoś, za¬ 
trzeć, zagładzić, macałaś furto- 
rnm; crimen; rozpędzić, oddalić, 
curas. 

Blusitas. inm, m. lud Gallijski 
w Akwitanii. 

Elatu*. a, nm, wypłókany, slaby, 
wodnisty, niepożywny. 

duiries, ei, i. wezbranie wody, 
powódź; — przenoś, zguba, znisz¬ 
czenie, ciTitatis; 2) przepaść, ot- 
chich, głębia. 

durio, 6nis, z. powódź, wylew. 
BlymMs, tdls, z. kraina Perska; 

stąd Elymaeus, a, urn, Elimejałl 
i Elymaei, orum, m. Elimeowto. 

Elystum, ii, n. miejsce pobytu 
cnotliwych w krainie podziemnćj; 
stąd: Elysius, a, um8 Elizejski, 
campi Elysii. 

Email cipo, 1. wypuszczać syna 
z władzy ojcowski^, czynić go 
panem swój woli; uaamowolnić; 
bj dziecię z pod władzy swejój 
oddać pod władzę ojca prarbra- 
nego, ńlium alicui; cl odztąjać ko¬ 
mu 00 na własność, sgrum. Stąd 
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« późnićj. pisarzy emancipatio, 
onis, i. nsamowolnienie, zrzeczenie 
się praw swoich do czego. 

Emiao, 1. wypływać. tx fonie:— 
przenoś, pochodzić, powstawać, 
wynikać, orać początek, malano- 
stra istinc emanant; ex quibus 
generibns emanant partes; 2) roz¬ 
chodzić się, rozgłaszać się, roz¬ 
szerzać się, fama; in rulgusjnie- 
osob. emanot, jest rzecz widocz¬ 
na, widać, pokazuje się. 

Emathia, ae, i. dawne nazwisko 
Macedonii, późnićj kraina Mace¬ 
donii; n poet. Tessalia. Stąd: a) 
Emathis, His,i.do Ematyinależą- 
ca, w ogóle Tessalska; b) Ema- 
thios, a, om, Ematycki, Mace- 
douski, Tessatski. 

Ematfirosoo, matami, 3. dojrze¬ 
wać; — przenoś. lagodnićć, ira. 

Em&x, aoia, mający chęć do ka¬ 
powania. 

Kmblćma, itis, n. wykładana ro¬ 
bota, mozaika; 2) ozdoby w ro¬ 
dzaju płaskorzeźby, do naczyń, 
które się dodawały i zdejmowały 
bez żadnego uszkodzenia, poculś 
cum cmblcmatis; emblcmata de- 
trahebautur. 

Bmbolium, ii, n. wtrącenie, do¬ 
datek między aktami jakićj sztoki 
scenicznej. 

Emendftbillij, e, dający się popra¬ 
wić, łatwy do poprawienia 

Emendate, pnysł. bez błędu, po¬ 
prawnie, loqui. 

Emendatio, 6nU,r. poprawa. 
Emendator, 6ris, m. poprawiacz. 
Emendatrix, iola, i. poprawicie łka. 
Emendatus, a, um, poprawiony, 

bezbłędny; we względzie moral¬ 
nym: dobry, bez nagany. 

Emendo, 1. poprawiać, polepszać; 
we względzie moralnym: popra¬ 
wiać, prostować, do porządku, do 

posłuszeństwa przyprowadzać, ci- 
ritatem legibus; ritia adolescon- 
tiae rirtutibns, błędy wieku mło¬ 
dego nagrodzić dobrcmi przy¬ 
miotami. 

Ementlor, 4. skłamać, zmyślić, fał¬ 
szywie przedstawiać, ementiti suat 
in eos; genns snom; ementior, 
me obstrietnm esse- w znacz. bior. 
ementita auspicia (zmyślone). Cic. 
Pbil. II. 35. 

Emereo, mcmi, meritum, 2. i 
emereor, merita*, 2. zasłużyć na 
co, zarobić, zjednać sobie prawo 
do czego, peenniam; emeruit ha- 
bere lidem. em. poni. b) położyć 
n kogo zasługi, zobowiązać sobie 
kogo, aliquem ememissse; 2) wy¬ 
służyć, stipendia; także biernie: 
skończyć się, aunuae operae emc- 
rentnr, stipendia emerita, lempns 
sunm emerimm haben, wyslnżyć 
swoje lata; stąd emeritus, wysłu¬ 
żony, zużyty, niezdatny do użycia, 
aratrum. 

Emergo, mersi, mersum, 3. wy¬ 
ciągnąć, wydobyć, z głębi; ie em. 
lub emergi, wydobyć się, wy¬ 
brnąć, e flumine; ez undis; 
pTofunda palude, — przenoś, se 
e malis, wyratować się, wybrnąć 
z nieszczęść; 2) w znacz, nie- 
przech- wydobyć się, pokazać się, 
wyjść na jaw, eqnus emorsit ez 
flumine; em. e patiio regno: — 
przenoś, a) wydobyć się. uwolnić 
się. ciritates emerserunt; ezju- 
dicio peculatns emergere ; raletn- 
dine incommoda; ex mendiciiate; 
b) pokazać się, dać się widzićć, 
ex quo emergit reritas. 

Emetioa, ae, ł. lekarstwo sprawu¬ 
jące wymioty, em. facere. 

BmStlor, mensus, 4. wymierzyć, 
przemierzyć, spatiam oculis; prze¬ 
biega';, przejechać, odbyć drogę, 
spatium, iter, także biernie: pars 
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itineris emensa; 2) przypisywać, 
przyznawać, udzielić, cur non ali- 2uid patriae tanto emetiris acervo? 

licui yoluntatem. [wykosić. 
Bmito, messui, messum, 3. wyżąć, 
jflmioo, mieni, ftre, wyskoczyć skąd, 
zabłysnąć, prędko wystąpić, po¬ 
kazać się, wlać. i przenoś, fis* 
ma e monte; cor emicat (drga); 2) 
wyskoczyć w górę, saltu in cur- 
ram; ter solo emicuit; scopulus 
emicat (wystaje, sterczy, wznosi 
się). 

Emlgro, 1. wyjść, wynieść się, 
wyprowadzić się; domo lub e do- 
mo; Sleusin; — przenoś, e vita, 
skończyć życie. 

Eminens, tis, wydatny, wysoki, 
wzniosły; — przenoś, odznaczają¬ 
cy się,-znamienity, celujący, di- 
guitate Tir. 

Eminentis, ae, i. wyniosłość, wy- 
datność, habere eminentiam, od¬ 
znaczać się postawą; — przenoś. 
aj dostojność, wyższość; bj w ma¬ 
larstwie: co szczególmćj w oko 
wpada, światło, pictores multa 
rident in umbris, et in eminentia, 
quae nos uon Tidemus. 

Emineo. minui, 2. sterczóć, wy¬ 
stawać, ex terra; aqu&; super 
fluctus dorso; per cemcem; in 
altitudinem quinquaginta pedum; 
albo samo em.; — przenoś, aj wy¬ 
stąpić, wykazać się, być widzia¬ 
nym, crndelitas ex toto ore; bj 
odznaczać się, celować, Demosthe- 
nes inter cmnes; snper ceteros; in 
negotiis, altius; c) wydobywać się, 
uwalniać się, aiumus eminebit 
foras. 

Emlnus, przytł. opodal, zdaleka, 
pugnare; jaoóre, ostentare. 

Emlror, 1. podziwiać, dziwić się, 
aliquid. 

Bmlss&rtum, ii, w. kanał, upust, 
row odpływowy 

Emisearius, ii, m. wysłaniec, szpieg. 
Emlasio, ónis, i. wypuszczenie, 
serpentis, angnis; 2) wyrzucanie, 
ciskanie machin wojennych, teli, 
ballistarum. 

Emitto, misi, missnm, 3. wysy¬ 
łać, wyprawiać, eqnitatuś pabn- 
landi causa emissns; aliąnos pa- 
bulatum; paucos naTigio in ripam; 
kazać wyruszyć, kazać wyjść, od- 
sćłac, essedarios ex silris; cohor- 
tes ex statione, exercitus in Asiam; 
equitibus emissis; także, Thracas 
in beluas; kogo wypędzić, wy¬ 
gnać, wyprzeć, aliquem ex domo; 
aliquem; ciskać, miotać, rzucać, 
pila; hastam in fi nes eornm; in 
naves saxa; fulmina; o owadach: 
acuieos in aliqnem (wypuszczać); 
— przenoś, malcdictum em., mio¬ 
tać złorzeczeństwa; facetom dictom, 
żartować; pismo ogłosić, wydać, 
puśoić w świat, aliquid dignum 
nostro nomlne; elegos wypusz¬ 
czać, wydawać, equitatum; — 
przenoś, auimain em., wyzionąć; 
często: aj o glosie, tonach i t. p.: 
wydawać z siebie, dawać się sły¬ 
szeć, wyrzec, wymówić; sonitus 
rarios linguae; Tocem; vox coelo 
emissa; semel emissum Tolat ir- 
rerocabile rerbum; bj o wodzie: 
wypuszczać, sprowadzać, aquam 
et lacu Altano; osuszać, lacutn: 
także: lacrimas em., Izy ronić, pła¬ 
kać; 2) dozwolić wyjść, puścić, 
aliqnem noctu por Thilum; w wy¬ 
ścigach , gonitwach i t. p. dozwo¬ 
lić wystąpić w szranki, aliąuem 
o carceribus; wypuścić, uwolnić 
z wiezienia, aliąuem e lub de 
carcere, ex Tincuiis, e custodia; 
neque legibns Atbeniensium emit- 
ti poterat; w znacz, wojenuónr 
aliquem ex obsidione, albo samo 
aliquem aliquem sub jugum; tak¬ 
że: libra et aere iiberatum; npu- 
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śclć, unts> mann (z ręki)-, caaenm 
ore (z dziobu); także: scutum ma¬ 
nn (dożyć); — przenoś, puścić, 
■wypuścić, aliąnem de manibus; 

wtem de lub e mani boa ; certa- 
men manibus; emissa de manibus 
i-es est. 

Emo, imi, emptum, 3. kupować, 
sliąuid de aliąuo; bene lub pary o 
(tanio), małe lub magno (drogo); 
minoris (taniśj); także: kupić, na¬ 
być na sprzedaży publicznćj; se- 
mel empta retinere; rzectow, emp¬ 
tum , i, «. kupno; kontrakt knpna; 
— przenoś, ujmować kogo, prze¬ 
kupić, na swoją stronę przecią¬ 
gnąć, zobowiązać, judieem donir, 
custodem munere; okupić, hono¬ 
rem vita; aeteruum nomen sau- 
guine. 

Emoderor, 6rl, umiarkować, zmniej¬ 
szyć, dolor emodcrandus erit. 

Emodulor, an, melodyjnie opiewać. 
Bmolimentum. i, n. dołożenie 
wielkiej pracy, usiłowanie, trud. 

Emolior, 4. zrobić co, wykonać 
z pracą. 

Emollio, 4. zmiękczyć; b) zwolnic, 
humor arcus fundaacpae ot amenta 
emollierat; — przenoś łagodzić, 
mores artibus; zniewieścialym zro¬ 
bić, ezercitum. 

Hmolumentum, i, n. pożytek,ko¬ 
rzyść, emolumento essealicui, być 
pożytecznym komu, 2) dobry sku¬ 
tek, skuteczność. 

Emóneo, ere, bardzo napominać.^ 
Łmorior, mortuua, mori, umierać; 

— przenoś, zaginąć, zniknąć, laus 
emori non potest. 

Emoveo, mówi, mótum, 2. wyru¬ 
szyć; wyrugować z miejsca, usu¬ 
nąć, oddalić, wypędzić, plebem 
de medio, e foro; aliąnem sena¬ 
tu, arma tcctis; legatos cnria; — 
przenoś, pestilentiam es agro Bo- 
jnano; his dictis curse emotae 

2) wzruszać, wstrząsać, muros 
fundamentaąue. 

Smpedoolesp is, ta. filoiof ywcW. 
7, Agrygentn w Sycylii, Pitago- 
rejczyk; stąd EmpódodSua, a, 
um, Empedoklejski i Empedoolóa, 
órum, n. nauki, zasady Empedo- 
klesa. 

Bmptrici, órum, m. lekarze, któ¬ 
rzy się głównie na doś riadczeniu 
opierają. 

Empórium, ii, n. plac publiczny, 
targowy, rynek. 

Emptio, Anta, i. kupno, kupowa¬ 
nie zwyczajne lub na przedaży 
publicznej; także: rzeczy supione, 
os istis emptionibus nullam desi- 
dero. 

Emptor, óris, «. kupujący, naby¬ 
wca, licytant, zakupujący na prze¬ 
daży publicznej. 

Emungo, mnnzi, munctum, 3. u- 
cierać nos; -— przenoś, oszukać, 
odrwić, aliąnem; homo emunctac 
naris, dowcipny, obrotny. 

Emcinló, 4. Dależycio umocnić, ob¬ 
warować dobrze, locum, murum. 

En, uykrt. oto, z przyp. 1 albo 
4 en metnoria; en aras; en aspi- 
cc, patrzno; en nnąuam audisti? 
czy kiedy nie słyszałeś? en bace 
promissa fides est? takaż to jest 
pewność obietnicy? 

Enarrabilie, e, dający się opowie- 
dzićć, łatwy do opowiedzenia. 

Enarratio, ónis, i. wykład, opo¬ 
wiadanie, objaśnienie. 

Enarró, 1. opowiadać, wykładać, 
rem ordine; objaśniać, pocmata. 

Enasoor, natus, 3. wyrastać z czego. 
Enato, 1. wypływać; — przenoś, 

wybrnąć z przykrego położenia, 
wywikłać się, es aere alieno tan¬ 
dem enatant. 

En&wigo, 1. odpłynąć, wypłynąć, 
—przenoś, wydobyć się, wybrnąć, 
e ąuibus tanąuam e scruposis co- 
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tibua maTigarit orano; 2) prze¬ 
płynąć, przebyć, wid* omnibus 
enarigandać 

Stnoaladiu, i, m. joden z gigantów, 
wado, pruftm. dawn. — in. 
Ihidfznion, Ania, m. syn Etliusza 
(Aethiiue), ojciec Etola, podług 
powieści bajecznśj odSemeli w Ka¬ 
ry! na górze Latmus w śnie wiecz¬ 
nym pogrążonym został; stąd: som- 
nus Endymionis. 

Bnćoo, necui, nectnm, 1. zabić, 
zamordować; 2) dręczyć, wycień¬ 
czać, nękać, prorinciam enectam 
tradere; Tantalus siti cnectus; aris 
famę en. 

Bnarratua, a, um, osłabiony, bez¬ 
silny, wycieńczony, wątły, właś. 
i przenoś, philosophus; oratio, sen- 
tentia. 

Staerro, 1. osłabiać, wątlić, non 
piane me ener.ant sencctns. 

Eneti, 6rum, to. lud w Paflago- 
nii, który pod dowództwem An¬ 
tenom osiadł na wybrzeża morza 
Adry*tyckiego. 

Engonasi, lub engonasin, nieprayp. 
klęczący, konstellacya. 

Engyon, yi, n. miasto w Sycylii; 
stąd Enguinua, a, um, Enguin- 
ski i En,-ui ji, órum, m. Engui- 
nowie. 

Enim, tpój. (zwykle nie kładzie 
się na początku), bo, albowiem, 
mianowicie że, zwłaszcza że; 2) 
czasem zamiast enimvero, profccto, 
ille enim rerocatus, on w samćj 
rzeczy przywołany; 3) at enim, 
sed enim. ale właśnie, ale jużci, 
sed enim audierat duci progeniem; 
enim superabat Ycrtuiums. 

Enimwero, 1) w istocie, rzeczywi¬ 
ście, prawdziwie; 2) atoli, jednak. 

Enipsos, 6i, albo eoa, m. rzeka: 
1) w Tessaliotydzie; 2) w Pieryi, 
Krainie Macedońskiej. 

Entsue, patrz enirus i enitor. 

Jtniteo, nitui, 2. błyszczćć, świe¬ 
cić się, jaśnićć, odznaczać mę, 
blask wydawać, właś. 1 przenoś, 
Athenae enitebant; rirtus enituit; 
decns enituit ore. 

Knlteaco, nitui, 3. jaśnićć, błysz¬ 
czeć, właś. i przenoś. 

Enitor, nisns inbeus, natężać siły 
dla wydobycia się, przedzierać 
się, per adrereos fluctus; w znacz 
przech. wydawać, rodzić; 2) piąć 
się, włazić na górę, ut primi non 
facile eniterentur; in rerticem 
montis; qna riz recentes enitsntur 
equi; poet. riribus fnrearum; — 
przenoś, usiłować, natężać siły dla 
osiągnienia czego, in aliqna re; 
ad consulatum; ad dicendum; otnni 
opera enitere, nt qu*m plurimis 
prosis; tantum ut-; takio biernie: 
ab ii„dem enuum est, ne taiede- 
cretum beret, Sallust Jug. 25. 

Enixua, a, um, usilny, aniiior 
cura. 

Enixe. prifftł. usilnie, gorliwie, 
r. wielkióm natężeniem, operam 
dare, enizius opem ferre. 

Sama, ae, i. miasto w Sycylii; 
stąd: a) Ennaeus, a, um, Ennej- 
ski; 6) Enuensis, e, Enneński, 
i Ennenscs, ium, ». Euneńczycy. 

EnniiM,ii, m. jeden z najdawniej¬ 
szych rzy msLich poetów, pocho¬ 
dzący z Eudyi, miasta Kalabryi. 

Eno, 1. wypływać, wypływając 
uchodzić, e concha; in terram; 
2) wyleciść, lecićć dokąd; insuo- 
tum per iter gelidas enarit ad 
Arctos. 

Enodate, przysl jasno, wyraźnie. 
Enod&tlo, ónit, ż. objaśnienie 
EnoćUtw, a, um, wyjaśniony, wy- 
tlómaczony. 

Enódia, e, bez sęków, gładki. 
Enódo, 1. obcinać sęki; — prze¬ 

noś. objaśniać, Uómaczyć, nomina, 
praecepta. 
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Hnsifer, i ensiger. en, erom, mieć* 
niosący. 

Unais, is, m. miecz. 
Entelle, ae, i. miasto w Sycylii; 

stąd: Kiitellinus, &, nm, z Entelli, 
Entelliiislci; Entellini, oram, m. 
Entellinowie. 

Enthyiawma, itis, i. gatunek -wnio¬ 
sku, w którym się opuszcza zda¬ 
nie pośrednie czyli mniejsze. 

Bnflbo, nupsi, nuptnm, 3. idąc 
za utąż przejść do niższego stanu, 
patridam plebejo nuptam, qnod 
e patribns enupsisset, saeris ar- 
CUeranŁ 

Enuolełte, jprzytł. prosto, bez o- 
zdób, jasners wyraźnie, dicere. 

JBnuoleitus, a, urn, czysty, szcze¬ 
ry; 2) jasny, wyraźny, ile bez 
ozdób, genus dicendi. 

Enuoleo, 1. wyłuszczyć;—przenoś, 
wyjaśnić, wyłożyć, wytłómaczyć. 

HnumerŁtlo, ónla, i. wyliczenie, 
krótkie powtórzenie jakiej rzeczy. 

Emunero, 1. wyliczać, odliczać; 
2) wymieniać, objąć opowiadaniem, 
multitudinem beneliciorum;longtim 
est enumerare proelia, ne plura 
enumerando defatigamus leciorem. 

Eunncifitio, ónls, i. oznajmienie, 
objaśnienie, wyrzeczenie; wykład. 

Enuneiatum, i, m. wyrzeczenie, 
zdanie. 

Enuncio, 1. wymówić, wysłowić, 
wyrazie, objaśnić; 2) wygadać, 
wypaplać, wydać, mysteria; con- 
silia hostibus. 

Enuptio, 6nis, ż. wydauic córki 
za mąż za osobę niższego stanu 
geutis. 

Enutrio, 4. wyżywić, wykarmie, 
wychować. 

Eo, m, albo ii, itum ire, iść, ad 
a)iquem; ad coeuam; ad Campa- 
nlam; ea, tamtędy; co loco, quo, 
retro; saeris (od obrzędów reli¬ 
gijnych); spectatum Indos; cubi- 

tam; domos, irepedibus (pieszo); 
ire Tiam longain (przedsiębrać da¬ 
leką podróż); itnr constitutum (za¬ 
mierzoną podróż odbywać); ite, 
consulite; poct.: ire equis lub sa¬ 
mo ire, jechać konno, quos omnes 
euntes mirata fremitjnsentus; pup- 
pibus ire, albo samo ire, płynąc, 
żeglować,ipsi, quibusasperaquon- 
aam visa maris faciea, ire yolant. 
W szczegół, a) w zn&czenin wo- 
jennćm: iść, ciągnąć z wojskiem, 
copias non ttnras; in Macedo- 
mam, i t. p. Sardes lturum se; in 
aeiem; par fines; antę prima si- 
gna; suis subsidio; alicui subsi- 
dio in Aegyptum; majami* itine- 
ńbus ire (spiesznym iść pocho¬ 
dem); ire ad saga lab ad arma 
(jąc się broni, brać się do oręża, 
uzbrajać się do wojny); ire in, lub 
ad lub contra ahquem, rzucić się 
na kogo; obviam ire alicui (wyjść 
na spotkanie, zastąpić drogę); b) 
o glosujących: ire in sententiam 
(pedibus), przystawać na czy¬ 
je zdanie; przeciwnie: in alia 
omnia ire, byc przeciwnego zda¬ 
nia; c) ire in aliquid, brać się do 
czego, m poenas, karać; in .wa¬ 
la*, popełnić zbrodnię,; in łacri- 
mas; in jns dc sua re, proces 
w swej sprawie prowadzić; in du¬ 
pina, podwoić; d) ire per gladios 
przechodzić przez miecze; per lau- 
des, chwalić; 2) połączono z supl- 
m znaczy: mićć zamiar, chęć, 
dążyć do czego, omnes bonos per- 
ditum ire; 3) przenoś, it ad ae- 
ihera ciamor, wznosi się; rumor 
it, rozchodzi się, rozszerza się; 
circulus auri obtorti itper coilnm, 
łańcuch otacza szyję; cunt -oni, 
przemijają, upływają; it flurius, 
płynie; si non tan ta quies iret, 
gdyby nie trwała, nie utrzymy¬ 
wała się ciągle tak wielka spokoj- 
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nofć; Incipit res melius ire; za- Epicrlte*, is, m. mooay, potężny. 
«syi»6 się lepićj powodzić; res eo- BpioOrus, i, m założyciel nazwa- 
dem cureu eunt. nśj od niego sekty E^ikurejciy- 

Bo, piiysl. (przestarzały przyp. 3. ków; stą i Eplourtun, a, mu, Epi- 
od zaim. is); a) tam, na pyt. dokąd, kurejski i Epicnrael, orun, m. 
renire rererti; se recipere: b) eo Epikurejczykowie,uczniowieiewo- 
asque, aż do tego czasu; c) do te- lennicy Epikura, 
go, accedcrc; d) tak daleko, tak Bpicu. a, om, epiczny, bohatór- 
dalece, do tego punktu, eo rem ski, poeta, carmen, 
adducam; także z przyp. 2 eo re- Bpldauru*. i, i. miasto; 1) w Del- 
rnm rentniuest; 2) przyp. 6. tam, maeyi; 2) w Argolidzie ze żwi%> 
(na pyt. gdzie), eo loci; przystęp, tynią Eskulapa; stąd Epidaurius, 
wyż. tern, co melius; przez to, a, na, Epidauryjski. 
dla tego, non eo dico. Epigramie*, &tl«, mt, napis; 2) 

Bodem, pnyst. przestarzały przyp. krótki poemat myśl dowcipną za- 
3, na pyt. dokąd: tamże, do te- wierający- 
goż, pertinere; 2) szósty przyp. na Epilogu*, i, m. zakończenie mowy. 
pyt. gdzie: tamże, eodem loci. EpimStheui, ii, m. brat Prome- 

Boa, eois, i. zorza poranna; stąd teusza; stąd Epimethis, idla, i 
Eous, a, um, wschodni; ntetoto. córka Epimeteusza, Pyrra. 
Eons, i, m. a) kraj wschodni; b) EpiphSnóa, ae, ż. miasto w Cy- 
jntrzenka. licyi. 

Epa tue, a, um, pożarty. Eplphór*. ae, i. katar. 
Bphśbufe, i, iw. młodzieniec, ma- Eplrus. i, i. kraina w Grecyipól- 
jący od 16 do 20 lat. nocnćj; stąd: o) Epirensis, e, do 

Bphemerlc, idis, <* dziennik. Epiru należący; ó) Epiróte*iEpi- 
EphóauE, i, ź. jedno z dwunastu rfita, ae, m. Epirota, mieszkaniec 
miast dońskich w Azyl Mmejszćj; Epiru; e) Epiroticus, a, um, do 
stąd Ephesius, a, um, Efezyjski. Epiru albo Epirotów należący. 

Ephlppiatus, a, um, używający Bplnt&la, ae, 2. list, ep. eiarare, 
siodle, eąues. list napisać, signare, obsignans, 

EpMpplum, ii, >. siodło; przy- zapieczętować; tolrere, rozpieczę- 
slowie; optat ephippia bos, piger tować 
opłat, iiiaro cabellus, stosuje się Epitapklusi, a, um, pogrzebowy, 
do tych, którzy nie są ze swego in epitaphio (sermone). 
losu zadowoleni. Bpitóme, es, i. wyciąg, krótki 

Bphórus i; m. efor, dozorca, Efo- zbiór. 
rowie byli urzędnicy u Lacede- Epóden, um, m. gatunek ryby 
mończytów w liczbie pięcin przy morskiój. 
królach. Bpopa, dpi*, m. dudek. 

Bphjra, ae, i -e, es, i. dawne Epos, n. wiersz bohatćrski. 
nazwisko Koryntu; stąd a) Ephy- Epóto, potari, potum, 1 wypić; - 
raeus,a,nm, Koryncki; b) Ephj- przenoś, wyssać, nabrać w niebie, 
rttun, a, um, Koryncki; 2) na- pochłonąć; przepić, terreno hiatn 
zwlsko nimfy morskićj. Lycus epotus; (argefctma) come- 

Epibata, ac, m. żołnierz okrętowy, sum, epotum 
Epieópos, on, wiosłami opatrzony. Bpulae, grom, i. potrawy,iwłasz- 
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cza -wytworne; uczta, biesiada, 
bankiet. 

Epul&rta, e, biesiadny, bankieto¬ 
wy, do uczty należący, dics; sa- 
crificium, otiara połączona z bie¬ 
siadą. 

Ępulo, óma, m człowiek ze zgro¬ 
madzenia kapłanów (triumviri iab 
septcmriri epuloncs), którzy byli 
przełożeni nad ucztami religijnemi, 
dawanemi na cześć bogów. 

Epńior, 1. biesiadować, bankieto¬ 
wać; saliarem m modum, koszto¬ 
wnie, modice cum sodalibus, 
skromnie; także w znacz, przeeh. 
aliąuem epulandum tradere (po- 
nere). 

Epulum, i, n. uczta, biesiada, 
dare, praebere, .Tovi* epulum lu- 
dernm causa. 

Equa, ae, ż. klacz 
Bqc.es, itis, m. i i. jadący konno, 
jeździec, szczegół, w znacz, wojen.; 
wlicz. mn. eąuites, jazda; także 
w znacz, zbiorowćm w licz. poj. 
integmm eąuitem; magister equi- 
tum, naczelnik jazdy; 2) obywa¬ 
tel ze stann rycerskiego. 

EKjaester, stris, stre, do jazdy na¬ 
leżący, spolia equestna; 2) nale¬ 
żący "do stanu rycerskiego, cen- 
SU8, dignitas. 

Eąuidem, jtriysł. (ego i quidem), 
najczęściej z osob. 1. 1. p., ja zaś, 
ja przynajmniej, co do mnie, equi- 
dem non rideo; equidcm doleo; 
kładzie się i z innemi osobami, 
zaiste, zapewne, equidem non est 
credibile. 

Bqulle, is, stajnia. 
jCąuinuJ, a, urn, koński. 
Fąulrta, dram, n. igrzyska konne 
i wozowe w Kzymie na cześć Mar¬ 
sa ustanowione. 

riBHMfe* a, zdatny do jazdy. 
LiąutMUua, us, m. jazda; 2) stan 
rycerski. 

EquIto, 1. jechać konno; — prze¬ 
noś. o burzy; przebiegać, przela¬ 
tywać, F.urus per Siculas equita- 
vit undas. 

Equuteus, Si, w*, konik, źrebię;— 
przenoś, gatunek tortury. 

Eauus, i, to. kon, jungere cquos, 
zaprzęgać, rbeda jancta equis, wóz 
z zaprzęgiem konnym; merere e- 
quo, służyć w jeździe; equi Tiri- 
que, jazda i piechota; stąd equis 
riris, luh Tiris equisque, lub 
equis virisque, zcaią siłą, z woj¬ 
skiem pieszćm i jazdą; 2) equos 
bipes, koń morski; 3) gwiazdo¬ 
zbiór, Pegaz. 

Equua Tuticus, i, miasteczko 
w uiższćj Italii 

Eradico. 1. wykorzenić, wyrwać 
z korzeniem; — przenoś, wynisz¬ 
czyć. , 

Brodo, rasi,rasum. 3. wyskrobać, 
— przenoś, wytępić, elementa cu- 
pidinis; curam habendi. 

Brana, ae, miasteczko w Cylicji. 
Erasinus, i, to. rzeka w Argoli- 

dzic. 
Erato, ns, ć muza śpiewów mi¬ 
łosnych, w ogóle: muza. 

Eroiaoo, 3. dzielić' się czćm, roz¬ 
dzielać między siebie majątek, 
actio erciscuudae familii a, roz¬ 
dzielenie majątku między współ¬ 
dziedzicami. 

Ero tum, i, w. dziedzictwo nieroz- 
dzielone; e. ciere, dzielić. 

IMbui, i, »«. bóstwo podziemne, 
2) świat podziemny, kraina umar¬ 
łych; stąd Erebeus, a, urn, pod¬ 
ziemny. , 

Breohthens, ei, to. król Ateuskr, 
stąd; a) Ercchtheus,a, nm, Erech- 
tejski; b) Erechtbidae,arum, Erech- 
tydowie, Ateńczycy, ej Erechtbis, 
idis, i pochodząca od Erechteu- 
sza, Orithyla sibo Procris. 

Braetus, a, urn; wyprostowany, 
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wzniesiony, prosty, prosto stoją¬ 
cy;—przenoś. a) śmiały, pełen zan- 
fania, ochoczy, ad libertatem re- 
cuperańdam; h) uważny, pilnie 
słuchający, stadiom; judex; ęjszla 
chętny, wspaniałomyślny, Tir. 

Erópo, repsi, reptum, 3. wdrapać 
się na co, wleźć, erepsemuszze- 
repsisssemus. 

Breptto, 6nis, i. wydarcie. 
Breptor, 6ris, m. wydzierca. 
Erótrla, ae, i. miasto 1) w Tessa- 
lii; 2) na wyspie Eubei; stąd aj 
Eretricus, a, um, Eretrycki, phi- 
losophns (Menedemus, założyciel 
szkoły filozoficznćj), stąd Eretria- 
ci i Eretrici, orum, m. ucznio¬ 
wie, albo zwolennicy Menedema; 
b) Eretriensis, e, z Eretryi i Ere 
trienses, ium, m. Eretryeńczycy. 

Bretum, i, n. miasto Sabinów nad 
Tybrem. 

■Erga, przy im. rządzi 4 prz. osoby, 
albo przedmiotu, do którego dzia¬ 
łanie, usposobienie albo skłonno¬ 
ści przyjazne lub nieprzyjazne są 
skierowane, ku, względem, na¬ 
przeciw, benerolentia ergaaliąuem; 
tua Tolnntas erga me; crudelitas 
erga nobiles. 

Ergaatulum, i,n. więzienie, w któ- 
rćm niewolnicy, czasem nawet 
dłużnicy pracowali. 

Ergo, 1) przy im, kładzie się po 
drugim pizyp. dia, legio e.; ejus 
Tictoriae e.; rirtutis e.; 2) spój. 
Madzia się na początku, albo na 
drugićm lub trzeeićm miejscu zda¬ 
nia, więc, tedy, zatćm, przeto. 

Brlehthdnlua, ii, m. król Ateński 
po wydaleniu Amfiktyona; 2) król 
Trojański, ojciec Trosa; stąd Erich- 
thonins, a, um, Erychtoński, Tro¬ 
jański. 

Brtatas, ii,m. jeż; 2) belka kolcza¬ 
sta w bramach dla przeszkodzenia 
wjazdu, objectus portis ericius. 

Eridanus, i, ni. rzeka w Italii = 
Padus, Po; 2) gwiazdozbiór. 

Erigo, reii, rectum, 3. podnosić, 
prostować, malum (maszt); ocu- 
los, Tultum; erecta coma et capi- 
te; jacentem; se er. lub erigi, 
podnosić sie; 21 wystawić, wznieść, 
zbudować, scalas ad moema; riam 
in -rcem; turrem; aras; pontem; 
brachia; 3) w znaczeniu wojennóm; 
agmen in adrersum clirum (col- 
lem), kazać wejść na pagórek woj¬ 
skom do bitwy uszykowanym); in 
tnmulum; — przenoś, a) natężyć, 
skłonić, mentesauresąue; animum 
ad audiendum; b) zachęcić, oży¬ 
wić, dodać serca, podnieść ducha, 
animum alicujns, contumelia non 
fregit eum, sed erexit; animosad 
spem lub in spem; se. 

Ertgdne, es, i. córka Ikara, prze¬ 
niesiona między gwiazdy; stąd; 
Erigonelus, a, um, do Erigony 
należący. 

Ertgónue, i, m. rzeka w Illiryi 
i Macedonii. 

Erinuyts, yos, ł. fnrya, mścicielka 
zbrodni; — przenoś, niszczycielka, 
Trojąc et patriae commums Erin- 
nys (o Helenie); wscieMość, quo 
tristis Erinnys Vocat, 

Erlphyja, ae, i -e, es, i. żona 
Amfiarausa, króla Argos. 

Eripio, ripni, reptum, 3 wyrwać 
skąd, wydrzeć, wyciągnąć, ensem 
vagtni, aliquem es. faucibus; ali- 
quem ei equo (zsadzić); 2) wy¬ 
drzeć komu, odebrać, zabrać, oder¬ 
wać, frumentnm ab aratoribus; te- 
lum subalare alicujns; anna ab 
ąliquo; pecuniam; torrem abigni; 
id a me ereptum perrenisse; Asiam 
Tanro tenusrogi. Stąd aj siłą ko¬ 
go uwolnić, oswobodzić, wyba¬ 
wić, wyratować, aliquem lub se e. 
lub de omnibus militum; aliquem 
« perioulo; aliquem flamma; po- 
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ricalo; se abillamiseria; se f!am- 
mis; ex morle, ex insidiis; także 
w znaczeniu sądowem: obwinio¬ 
nego wyratować, aliqucm; eripi, 
nagle, za wcześnie umrzeć, b) er- 
rorem, wyprowadzić z błędn; ti- 
morem, wybawić z bojażni; spem, 
potestatem, prospectum ocnlis, po¬ 
zbawić nadziei, możności, wido¬ 
ku; 3) poet. eripere fagam, przy¬ 
spieszyć ucieczkę. 

BrogŁtio, ónis, ż. wydatek, szafo¬ 
wanie, pccumae. 

Erogo, 1. wydawać, wypłacać, 
pecuniam ex aerario; si quid opus 
■lit, in sumptom eroget. 

Brrabundus, a, urn, błąkający się; 
poet. errabunda bona vestigia. 

Brr&tioua, a, um, błąkający się; — 
pTzenoś. rozszerzający się, krze¬ 
wiący się dziko, vitis. 

Erritio, ónln, ś. zbłądzenie. 
Brr&tum, i, «. błąd, omyłka, zdroż- 

ność, wykroczenie, errati reniam 
impetrare. 

Errat ue, us, m. błąkanie się. 
Brro, 1, błąkać się, tułać się, wa¬ 
łęsać się, cum vagus et cxnl er 
raret; animalia errant per montes, 
także o krętym biegu rzeki: flexi- 
bns errat Mincins; u poet. w znacz, 
przech.; stąd bier errata litora;— 
przenoś, być niepewnym chwiać 
się, rumoribus errant; 2) zabłąkać 
się, zabłądzić, zejść z właściwej 
drogi, vlł, - przenoś, aj wyra¬ 
dzać się, natnra erraos iu alienos 
fetus; b) być w błędzie; mylić się, 
zbaczać od prawdy, rehementer, 
toto coelo; a vero; erratur in no- 
mine; z nast. si; ej we wzgl. mo¬ 
rał. błądzić, wykraczać. 

Brro, Snis, m. włóczęga, tułacz. 
Brror, Orla, ta. błąkanie się, tuła¬ 
nie się, Daedalns impłet innume- 
na errore yias; actus erroribus 
pelagi; takie o rzece: fessae erro¬ 

ribus usdae: — przeuoś. niepe¬ 
wność, wątpliwość, deffngiunt, 
quo quemque trahit error; 2) zbo¬ 
czenie z właściwej drogi,yiaruin; 
— przenoś, aj jako usposobienie 
umysłu: urojenie, przywidzenie, 
błąd, errore duci; in errorem in- 
duci, rapi; errorem loliere, alicui 
eripere i t. p. errore lub per 
errorem; omamienie, zaślepienie, 
malus me abstulit error, obłąka¬ 
nie, incntis; b) jako działanie: o- 
myłka, uchybienie, cujus errore 
oo esset deducta illa multilndo 
militum; we względzie moralnym: 
oszukaństwo, zdrada, wykrocze¬ 
nie, autatiquis latet error. 

Erubtsoo, rubni, 3 rumienić się, 
wstydzić się, płonąć od wstydu, 
in aliqua re tub aliqua re; z tryb 
bezok.; także z 4 przyp. ora ali- 
cujus, wstydzie się pokazać przed 
kim; erubesct.ndus , zawstydzają¬ 
cy, to, czego się wstydzić należy 

Bruoa, ae; i. brukiew. 
Bructo, 1. womitować; wyrzucać. 
Brudio, 4. wywieść z dzikości; stąd: 

uczyć, kształcić, aliqucm; aliqucm 
omni disciplina, omnibus doctri- 
uis, artibus in jurę cmii; in his 
rebus; erudiendi causa (dla nauki). 

Brudite, preyst. uczenie, umie¬ 
jętnie. 

Brudttio, 6niE, i. nauczanie; 2) 
naukowe wykształcenie, wiadomość 
naukowa. 

Erudatua, a, um, wykształcony, 
wyuczony, biegły w czćm, eru- 
ditissimus disciplina juris cirilis; 
— przenoś, umiejętny, doświad¬ 
czony, wytrawiony, wprawny, sub¬ 
telny, ocali, mres. 

Brumpo, rfipi, ruptum, 3. 1) 
w znacz, przech. aj wydać, wy¬ 
dobyć, fontłbus enunptt ten liquo- 
res; se, wyrwać się, wypaść, por- 
tls se forw; bj wywierać, wyzio- 
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nąć;—przenol stomachum in ali- 
quem; iram; c) erumpcre nubcm 
ardebanł, rozerwawszy obłok po¬ 
kazać się chcieli. Virg. Aen. I- 
■ISO; 2) nieprzech.dobyć się, wy¬ 
buchnąć, ignes e Tcrjice Actnac; 
wytryskać, undae; wypaść, ei 
concione, ex nrbe, ei castris; lo¬ 
co, portis; wydobyć się, c* car- 
ccre; b) natrzćć, napaść, uderzyć 
na kogo albo na co, in nares; in 
subeuntcs; przerżnąć się, iść na 
przebój, ad Całilinam; ad pcna- 
tcs; intertela hostiom; perhoste , 
per mediam adcm; wtargnąć, qui 
(Parthi) jam molicbantur erumpc¬ 
re;—przenoś. aj wy stąpić z czćm, 
wybuchnąć, in jUrgia; iracundia 
erapit; h) pokazać się, wyjść na 
jaw, conjuratio ex tenebris erapit; 
V wyjść na co, mićć jaki skntek, 
haoc quo sint emptnra, timeo. 

Eruo, rui, rutom, 3. wykopać, wy¬ 
grzebać, wydobyć, annun terra; 
mortnum; inde posterius erutus; 
dcmerss. in coeuum; segetem ab 
radicibus imis; wytnpić, alicni o- 
cnlos; poet.ernituroculos;—prze¬ 
noś. wykryć, aliquem ex Utcbris; 
uwolnić, oswobodzić, wybawić, 
aliqnem difficultalc numaria; wy¬ 
dobyć, memoriam alicujus rei ex 
aunalium yetustate; boc mibi erni 
non potest (nie dam sobie tego o- 
debrać); 2) wzruszać, przewracać, 
aqua Temis cruta; stąd: wyw ró¬ 
cić, zburzyć, zniszczyć, urbem; 
Trojanas ut opes et lamcntabilc 
regnum crueriut Danai; wypłoszyć, 
wystraszyć, aliqucm. 

Eruptio, dni*, i. wycieczka, erup- 
tionem faccre in pronnciam. 

Ervum» i, n. wyka. 
Eryolnus, Erycus, patrz Eryr. 
Erymanthos, i, m góra w Arka¬ 
dy!; stąd: aj Erymanthis, idis. f. 
Erymantska. należąca do Arka- 

dyi; bj Erymantbins, Erymantski, 
oper (którego Herkules zabił); 
2) rzeka na granicy Elidy. 

Erysfohthon, finta, m. syn Tryo- 
pasa króla Teasalii. 

Erythaa, ac, i- wyspa na oduo- 
dze Gadytańskiój; stąd: Erytheis, 
idia, i. Erytejska, z Erytei, praw¬ 
da (trzoda, którą Herkules królo¬ 
wi Geryonowi zabrał). 

Erythinua, i, n. ryba morska, 
barwena- 

Erythras, amm,l miasto :1) w Eto- 
lii, 2) w Jonii, 3) w Beocyi;stąd 
Erythraeus, a, um, ErytTcjski. 
torra lnb samo Erythraea, ae, i. 
okolica miasta Er., i Erythraea, 
ornm, m. Erytrejczycy. 

Erythraeum mara, morze Czer¬ 
wone. 

Eryr., yoia, m góra i miasto w Sy¬ 
cylii, mons Erycus, stąd Eryci- 
nus; a, am, Erycyński, Venus 
Erycina albo samo Erycina, ae, i. 
Wenera, która sławną świątynię 
w tćm mieście miała. 
Eaca, ae, i. pokarm, żywność, 
strawa; — przenoś, ponęta, pod¬ 
nieta, malorum. 

Escendo, scendi, seansu*, 3. wstę¬ 
pować na co, in rostra, in malum 
(maszt), in condonem; wysiąść 
z okrętu, wylądować, Pergamum; 
Delphos cum escendisscnt. 

Esoit, przestarz.: — erit; es Junt -= 
crunt. 

Esoulentus, a, um, zdatny do 
jedzenia: nectow, eseulenta, oram, 
n. strawa, jadło, pokarm. 

EiiquU-, patrz Exqnii-. 
Easedariu*, ii, m. walczący z wozu- 
Essedum i, n. wóz wojenny, o 

dwóch kołach u Gallów i Bry- 
tanuów; u Rzymian do podróży 
używany. 

Eaublt, albo Esnrii, ornm, m. lud 
w Gallii lngduńsldej. 
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zgło- Bteoclca, is i eos, n. syn Edypa, Eaurlea, ei, i łaknienie 
doiaiość, głód. 

Eaurio, Ira, łaknąc, chcieć jeść, 
być głodnym; — przenoś, pragnąc 
czego usilnie, żądać; 2) głód 
rierpiść. 

Et, spój. a) łączy wyobrażenia współ¬ 
rzędne, bez przyznania żadnemu 
z nich większej ważności: Bheae 
Silriae fiiius eł Martin; militcm 
Titiosum et ignarum; ad deos 
transisse creditus est et consecra- 
tus; małe et injuste; ferus et in- 
cirilis ingenii; interfectus est et 
cum eo mater; hes remisit et cum 
his Gongylum; przy wyliczaniu kil¬ 
ku wyobraźen kładzie się et przed 
ostatmem: inter Picenum, Cam- 
paniatn et Apuliam; albo wszyst¬ 
kie łączą się przez et, aururn et 
omnia militaria signa, mariti et 
patri et amicis, sceleratissimus et 
funestissimns et qui ctiam Tibeni 
dedecora purgafent; de monbus 
ingemique facultatibus et si qua 
alia memoria digna erunt; et ni- 
ger et capillo lor. go barbaque pio- 
missa, non- et, nec lub neque- 
et, et- nec, nec miror et gaudco; 
neque nata est et actema est; 
b) et quidem, ma moc powiększe¬ 
nia; a do tego, a nawet, i to, a 
zwłaszcza, duo millia jugerum et 
quśdeu immunia; yenit Octarius 
et quidem iu rillam Pompeji; cza¬ 
sem samo et; de ano hoste ioqzi- 
mur, et de eo hoste; qunm in o- 
pere et arans esset inrentus; mul¬ 
ta bella et felicia; timeo Danaos 
et (nawet) dona ferentes; c) po 
alias, idem, par, aeque i innych 
wyrazach porównawczych, jak, 
sisi aeque amicos et nosmet ipsos 
diligamus; luz ionge alia est solis 
et iychnoram. 

Ętenim, spój. bo, albowiem- 

brat Fotinicesa. 
Et&siae, arum, i. wiatry peryo- 

dyczne w niektórych krajach co¬ 
rocznie w pewnym czasie wiejące. 

Ethlmantus, i, m. rzeka w Indyach. 
Ethológus, i, m. który ruchem 

i głosem kogo udaje. 
Etiam, spój. teraz także, aż dotąd, 

uondum i yisdum etiam, dotąd 
jeszcze nie, teraz zaledwie; quum 
iste etiam cnbaret (jeszcze); neqne 
etiam, i jeszcze me; 2) także, nad¬ 
to , jeszcze, additis etiam his, quae 
in principum łita egregia cislite- 
xunt; szczegół, przy wykazaniu 
stopniowania jeszcze, nawet, ma- 
gis etiam qnam; non solum (modoj- 
sed etiam, me tylko, ale na¬ 
wet; *ieque solum- sed etiam; 
neque vero tantum — sed etiam; 
ncquc vero —sed etiam, neque — 
sed etiam, non solum non — sed 
etiam i t. p. qnum- tum etiam; 
etiam tum—quum; oppugnaturus 
etiam patriam; ut etiam his op- 
pnmero posset hostes; quin etiam; 
addam et illud etiam Szczegół. 
a) przy odpowiedziach, tak, aut 
etiuu aut non respondere, num- 
quid Tis? etiam; b) przyznając, 
twierdząc; tak, etiam, inqnit, bra¬ 
tam, sed non beatissimam; 3) jesz¬ 
cze raz, znowu, dic ctiam claiius; 
etiam atqne etiam, częściej, nsil- 
nićj, z naleganiem, t« vehementer 
etiam atqne etiam rogo. 

Etiamnnm, albo etiamnnnc, prtysl 
teraz jeszcze, dotąd jeszcze, do tej 
pory, non etiamnum, dotąd nie; 
nullos et., dotąd żaden. 

Etlamsl, spój. chociaż, gdyby na¬ 
wet, lubo. 

Etiamtum, albo etiamtnnc, przgtl. 
jeszcze naówczas, wtedy jeszcze, 
kiedy jeszcze, quum eliamtnnc. 

EtrŁrU, ae, i. kraina w Italii; 
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stąd: Etruscus, a, um, Etruski, 
do Etruryi należący, i Etrusci, 
drom, Etruskowie. 

Btai, spój. chociaż, lubo, aczkol¬ 
wiek, z odpowiednim sobie w na¬ 
stępniku, tamen, czasem też bez 
takiego następstwa; etsi quae fuit 
ista temeritas? 

Euboei , ac, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm; stąd Enboicns, a, urn, 
Eubejski; a ponieważ miasto Ku¬ 
my było osadą Eubei, więc En- 
bejski Komeński; urbs Euboi- 
ea, miasto Kumy; carmen, wyrocz¬ 
nia sybilli Kumańskiej. 

EueiEft, is, ta. filozof z hfegary, 
naczelnik sekty megarcjskićj;2) ma¬ 
tematyk w Aleksandryt. 

Euergetae, arum, m. dobroczyńcy. 
Eumenia, ae, i. miasto we Frygii. 
Eumenisi, idis, i. zwykle w licz. 

inn. życzliwe, nazwisko fnryj. 
Eumolpuj, i, ta. syn Neptuna, 

wojownik i kaplau Ccrery, zapro¬ 
wadzi! w Atenach tajemnice Eleit- 
zyńskie; stąd Eumolpidac, arum, 
ta. znakomita familia w Atenach, 
kapłani, przełożeni nad tajemnica¬ 
mi Elouzyńsłuemi. 

EtmOchus, 1, ta. eunuch, rzeza¬ 
niec. 

Euphorbus,!, ta. Trojańczyk, które¬ 
go dusza, jak Pytagoras mniemał, 
przeszła w jego esobę. 

Eophr&tM, is, m. główna rzeka 
w Azyi zachodniej; poet. o miesz¬ 
kańcach nad Eufratem i w ogóle 
o ludach Azyatyckich, Caesar ful- 
minat Eupbraten bello. 

Burlpides.is.m.tragikgreckiw Ate¬ 
nach; stąd ż&uripid&us, a, urn, 
tyczący się Eurypidesa. 

Euripus, i, ta. cieśnina morska; 
szczegół! między Eubeą i Boocyą; 
2) kanał, przekop, rów. 

Burópa, ae, i. 1-e, Os, i. córka 
Agenora, króla Fenicyi, matka 

Hinosa; stąd: Europaeus, a, um, 
od Europy córki Ag. pochodzący; 
2) część kuliziemskićj; stąd; Eu- 
ropaens, a, um. Europejski. 

Eurótaa, ae, ta. rzeka w Lakonii. 
Euróus, a, um, wschodni. 
Burua, i, ta. wiatr wschodnio-po- 
ludniowy. 

Eurydamaa, antis, ta. [szeroko wla- 
dnąey, przydome; Hektora 

Eurydioe, es i. żona Orfeusza; 
2) babka Alezandra, matka Fili¬ 
pa, wdowa po królu Ainyutasij 
drugim. 

Euryzmdee, ae, ta. syn Euryaa 
=Telemus. 

Eurynóme, es, i. córka Oceanu 
i Tctydy, matka Leukotoi. 

Burypylua, i, ta. syn Herkulesa, 
król ua wyspie Kos; 2) syn Eue- 
mona, jeden z dowódzeńw w woj¬ 
nie Trojańskiej. 

Buryetheus, ei, ta. syn Stenela, 
króla Myeen. 

Burytus, i, ta. król Echalii (Oe- 
cbalia), brat Joli i Dryepy; stąd 
Euryts, idis, i. córka Euryia = 
Jola. I 

Euterpe, ós, i. rozweselająca, mu¬ 
za nad muzyką przełożona. 

Btuclnus, a, um, gościnny, Pon- 
tus Euzinus albo samo Euzinus, 
morze Czarne. 

Bvadn», de, i. żona Kapaneuaa, 
jednego z wodzów w wojnie Te- 
nańskiój. 

Ev4do, -asl, rasum, 3. a) wyjść, 
wychodzić, wydobyć się, ez cer- 
pore; retro ez insidiis balneia; 
oppido; — przenoś, wyjść na co, 
stać się czćm, wykształcić się, 
eraserat perfeetns orator; ju.eaia 
erasit rerae indolis; b) wyjść do¬ 
kąd, dostać się, in diversum; ia 
terram lub in ripam (wylądować); 
in mara, wpadać (o rzece); inter 
ąirgulta, antę oculos; — przenoś. 



206 Brinlo lT»(lne 

miććjaki skutek, wychodzić na co, 
qunm, quorsum eraderent (haec), 
timeret; pestilentia in longos mor- 
bos; ej wstąpić na wysokość, wleźć, 
wdrapać się, ez sedibus in haec 
loca; in mnros; in turres; in vcr- 
ticem collis; in arcem; in jn- 
gum i t. p.; ad fastigia: snper ca- 
pita hostinm; często samo evad.; 
także z 4 przyp.: urdua; gradns 
altos; przebrnąć, przeprawić aię, 
dostać się, eTadit ripam irremea- 
bilis nndae; media castra; d) ujść, 
ociec, wymknąć się, uchronić się, 
qtu cnm mnltis militibns erasit; 
(e) periculo, e morbo, wzmagać 
się, przychodzić do zdrowia; ab 
(improbis) judicibus; pugnae; in 
nltimam aciem; inter stationes; ad 
aliqncm; także z 4 prz. tlammam; 
pcricnlnm, necem. 

Evagino, ire, dobywać z pochwy, 
gladinm. 

Evagor, X. biegać tn i owdzie, bu¬ 
jać, wałęsać się; — przenoć. a) o 
namiętnościach: występować z gra¬ 
nic, appetitns eragantur; fi) o sła¬ 
bościach: szerzyć się, upowszech¬ 
niać się, evags.tr est vis morbi; 
2) zbaczać, odstępować, ordinem. 

Ewalesoo, valui, 3. stać się sil¬ 
nym, siły nabierać; z tryb. bez. 
módz, być w stanie, pervinccre, 
medicaii. 

Ev*n, m. przezwisko Bachusa (od 
radosnego krzykn Bachantck); stąd 
OTans, tis, wołająca, evan, wyda¬ 
jąca radosne okrzyki, erantes or¬ 
gia ci rcumducebat Fhrygias, wśród 
okrzyków obchodziła święto Ba¬ 
chusa. 

Erander, dri, i -drns, dri, *». syn 
Hermesa i Mikostraty, zwanćj tak¬ 
ie Earmenta, założyciel miasta n& 
górze Palatyńskiej; stąd: Evandnus, 
a, um, do Etandra należący. 

Evanesoo, ranni, 3. niknąć, ez 

oculis; cornna lun.te; ulotnić się. 
wyparowić, wywietrzeć, vinam;— 
przenoś, znikać, ginąć", tracić moc, 
rumor, spes, memoiia. 

Eranidua, a, nm, niknący. 
Evasto, 1. pustoszyć agrum, tem- 

plum. 
Ewóho, vezi, rectum, 3. wywozić, 

wyprowadzać, merces; aqnas; ali- 
quid ploetns et fanis; na str. bier. 
wyjechać, wypłynąć, evectns ©qoo 
eztra aciem; także z 4 przyp. 
amnis evectus os;—przenoś. a Pi- 
raco eioquentia evecta est; 2) wy¬ 
prowadzić dokąd, zanieść, dosta¬ 
wić; evehi, pojechać, popłynąć, 
przepłynąć, ubi tranqnillitas ma- 
ris elasses in altnm erezisset; ad 
regem erecti sunt; in hostem; in 
ancoras (naprzeciw, w przeciwnym 
kierunku); ad marę (o rzece); tak¬ 
że: insolam evecti;—przenoś, uno¬ 
sić, vanaspeevectus; inconsultins 
vehi (w mowie); 3) podnosić,pod¬ 
wozić do góry, in collem erehi, 
wjechać na górę;—przenoś, wzno¬ 
sić, wynosić, aliquem nsque in 
tertium consnlatum; aliąuem ad 
deos lub ad aethera lnb ad coe- 
Inm; urbem ad tantum fastigium; 
qnos tantis eyezit honoribus. 

Evello, velli (vulsi); yulsum, 3. wy¬ 
rywać, wydzierać, hastam ez cor- 
pore; sagittam, ferrnm; capiilos; 
linguam alicui; — przenoś, wybić 
z głowy, evellere cx animo opi- 
nionem insitam; alicni ez animo 
scrnpulnm; wygładzić, zatrzóć. 
zniszczyć, consules non soium oz 
memoria, sed etiam ex fastis. 

Ereninus, a, um, patrz Erenus. 
Ev§nio, went, ventnm, 4. wycho¬ 

dzić, wynurzać się, pulchrior ołe- 
nit (mań); dostać się konin, pro- 
Tincia cyenit Manilo; alicui hel¬ 
ium Gailicnm erenerat; — prze¬ 
noś. nastąpić, spotkać kogo, zda- 
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rzyć się, trafić się, pal evenit; si 
qnid eocundi erenisset; qnidquid 
praeSer spem ereniat; evenit, ut-; 
wyjść aa co, mićć jaki skutek, 
bene, feliciter; ex sententia, In ca- 
pnt nostrnm. 

Ewentum, I,«. wypadek, skutek, 
następstwo, zdarzenie. 

Bwentua, us, m. wypadek, skutek, 
koniec, orationis, rei cTentum ex- 
periri; pugnąe; ad erentum festi- 
nat; dies Jbunc habnit erentum; 
zdarzenie, los, ad omnem eventum 
paratnm esse; qucmris erentum 
fortiter ferre. 

Eyenua, i, m. rzeka w Etolii przy 
Kalidonic; stąd- Ercninns, a, um, 
Eweninski, z ponad Eweninu 

Erarbćro, 1. uderzać, bić o oo, 
rozbić, marę remis; fluctus; cli- 
peum alis; bastis os oculosqne 
ejus. 

Erergo, ćre, wylewać. 
Bwerrleuhitn, i, n. włok, niewód, 

sieć do łowienia ryb. Cyceron 
używa tego wyrazu przenośnie mó¬ 
wiąc o \Vcrrosie; quod tmquam 
bnjusmodi ererriculum in illa pro- 
rincia fuit? czy kiedy miała pro- 
wineya podobnego łupieżcę? 

Ererro, verri, versum, 3. wymia¬ 
tać; — przenoś, rabować, pro- 
rinciam. 

Eweralo, 6nta, i. wywrócenie, oba¬ 
lenie, columuae; — przenoś, zbu- 
rzenie, zniszczenie, reipublicae, 
ritae, rei familiaris. 

Brersor, 6rls, m. burzyciel, nisz¬ 
czyciel. 

Ererto, rerti, rersum, 3. prze¬ 
wracać co z gruntu, aequora ven- 
iis; oąuas, u poet.; wywracać, o- 
Imlać, arborem, mu mm, aedifi- 
cia, narom, currnm; w ogóle: 
niszczyć, burzyć, urbem, castel- 
lnm, arccm; — przenoś, znisz¬ 
czyć, zniweczyć, obalić, legem, 

philosophiam, spem, ciritates, 
opes, testamenta; rirtutem: gentes, 
Afncam funditus; także: aliąuem 
(pozbawić znacz, polit); 2) wyrzu¬ 
cić, wypędzić, aliqucm agro; to- 
tos in apertum aequor;—przenoś, 
przyprawić o stratę, aliquem bo- 
nis. fortunie patriis. 

Bwestig&tua, a, um, wyśledzony, 
docieczony. 

Ewias, adls, i. bachantka. 
Eridena, tis, oczywisty, jawny, 
widoczny. 

Erldenter, przysl. oczywiście, wi¬ 
docznie, jawnie, wyraźnie. 

Eridentła, ae, i. oczywistość, ja¬ 
sność, wyrazistość. 

Ewigilo, 1. obudzić się, nie spać, 
czuwać, in quo erigilarunt curae 
meae: 2) w znacz, przech. czuwa¬ 
jąc noc przepędzić, noctem; w no¬ 
cy wypricować, libros; rozmyślać 
nad czćm, consilia. 

3vlnolo, rinii, rinctum, 4. ob¬ 
wiązać, okryć, sura# cothumo, 
tempora ramls. 

Eytuoo, vlct, Tictum, 3. zwycię¬ 
żyć, zupełnie pokonać; z wysile¬ 
niem co przebyć, acquora; prze- 
drzćć się, przerwać tamy i groble, 
opposltas gnrgjte molos (o rzece); 
przewyższać w liczbie, plutanus 
caelebs ełincet nlmos; — przenoś, 
z nast. ut i tr. łącz. dopiąć czego, 
dokazac, do tego rzecz doprowa¬ 
dzić, iż-, ericeruntque rogando, 
ut literae sibi darentur, z 4 prz. 
i tr. bez. przekonać, wykazać, do¬ 
wieść, udowodnić; 2) nakłonić, 
wzruszyć, wymódz, zmiękczyć, 
ująć czćm, lacrimis, precibus, do- 
lora, donis; ad miserationem. 

Eftrlaoćro, 1. wyjąć wnętrzności; 
rozszarpać. [uniknąć. 

Brittbilia, e, uchronny, dający się 
Bwito, 1. uchronić się, milknąć, 

ujść czego, suspiclones. 
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KrOo, 1. (od Tito) zabić, pozba- 
wić żyda; wyraz przestań:. po«t. 

Ertna, albo -os, ii, m. przezwisko 
Bachusa, porów. Eran, 

Erocatio, dnia, i wyzywanie, wy¬ 
wabienie, wywołanie. 

Erocłtor, ório, m, poduszczyciel. 
Erróco, 1. powoływać, wywoły¬ 

wać, wzywać do siebie. aliquem 
e cum; ammas Orco; mercatores 
undiąue ad se; ahquem btens. 
Stąd w szczegół, aj wyzywać do 
walki, aliquem ad pognam; bj o 
wodzach ev. deos, bogów z oblę¬ 
żonego miasta wywoływać, przy¬ 
rzekając im gdzieindziej wystawić 
świątynię; c) o zwierzchności; po¬ 
woływać, wzywać do siebie, ka¬ 
zać się stawić, aliąuem ad se; 
aliquem ez loco; in solom; także 
samo er.; dj żołnierzy powoływać; 
stąd erocati, wysłużeni żołnierze 
na nowo wezwani do służby, we¬ 
teran' ; 2) —przenoś, wabić, wzbu¬ 
dzać, pociągać, nęcić, wywołać, 
reges per blanditiaj ad se; tacitas 
cogitationes in medium; miseri- 
oordia uuliius oratioue erocata. 

Bros, wy krzyk radosny Bachantek. 
Erćlo, i. wylecióć, ez quercu; 
wybiedz, wypaść; ez omnibus par- 
tibussilT&e; 2) odlecićć, śpiesznie 
się oddalić, e conspectu; — prze¬ 
noś. ujść, uniknąć, wymknąć się, 
ez sereritate alicujus; e poena; 
poeuam viz eyolabit; ez corporis 
Tinculis, tanquam ez carcere; ita 
erolarit oratio; 3) ulecićć w górę; 
— przenoś, wznieść się na wyższy 
stopień; consultum non est, ut ille 
altius eToiet. 

Erolfltio, 6nls, i. wartowanie, 
czytanie, poetarum, librorum. 

Erotro, voM, roiatum, 3. wyta¬ 
czać, wydobywać, wyprowadzać, 
ez aequore Ti tan rotantes evolrit 
equoa; turnus specu eroluttu; — 

przenoś, odkryć, odsłonić, Betai¬ 
nie przedstawić, erolutus tegu- 
mentis dissimnlationis; pozbawić, 
ogołocić, aliquem ex aliqua re; 
wytoczyć, wylać, se eztra muni- 
menta (o rzece), wpaść, se in ma¬ 
rę; zwalić, stoczyć, ez alto fluc- 
tus in iitus; 2) usunąć, montes; 
odprząść, skończyć przędzę, nić 
życia skończyć (o Parkach), fusos; 
2) rozwinąć, rozwikłać, sngms 
repente eroluta; Testem, rolumen 
epistolamm; czytac, librum; £a- 
stos; rozwikłać, t. j. aj uporząd¬ 
kować, qu.ie postquam evolrit; 
bj wyjaśnić, naturam terom, no- 
tionem. 

Kromo, Tomni, romłtum, 3. wy¬ 
rzucać; wydawać z siebie, con- 
chas, arenam (o morzu); — prze¬ 
noś. urbs pestem CTOmnit, miasto 
wyrzuciło z siebie szkodliwego 
człowieka; in aliqnem orationem 
ex ore lmpnrissimo er.; rirus a- 
cerbitatis -pud aliqnem, wyzio¬ 
nąć jad gniewu swego. 

Bvul#o, 1. rozgłaszać, obwieszczać, 
rumorem. 

BtuUIo, Sals, i. wydzieranie, wy¬ 
rywanie. 

Brolsus, patrz Erello. 
Ex lub e,prtyim. rządzi 6 prz. i o- 
znaczawogóle oddalenie lub wy¬ 
łączenie: A) mianowicie: I) na 
pyt. z ceego? skąd? z, ex aliquo 
loco erocare, educere, emergere, 
migrare, proficisci, Teure,coplas 
educere i adducere, eicedere, de- 
eedere, exire, egredi, redire,re- 
verti, ezpellere, ejicere, fugere, 
fugare i Ł p.; ze wskazaniem ce¬ 
lu poroszenia: Bomam adTolarit 
e Lucania; ex aliquo loco in ali- 
quem locum fugere, renire, redi- 
re, migrare i t. p. lub ad Ji- 
quem locum naTlgare, pemni- 
re i t. p. neque se morit quo- 
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quam ex urita»; stąd: ex persona 
alicujns (o roli aktora). Stąd przy 
wyrazach oznaczających przedmio¬ 
ty: aj z których się co wyrabia: 
z, statua ex aere facia; ut nmri 
ex sacellis sepulcrisque consta- 
rent; his ex manubiis arx Athc- 
narum est ornata; pocnla es au¬ 
ro; tm ex una gemma; Euuinsin 
sepulcro constitutns e marmoro; 
b) z których się czerpie jaki na¬ 
kład : z, quod ex praeda tripodem 
aureusr. Delphis posuisset; es sua 
re familiari reficore muros; ex 
fisco goto; largiri er alieno; e) 
przy przodmiotach, z kfórych się 
część jaka bierze; z, z pomiędzy, 
między, ex Pompeji filii*; major 
occisus est, minor fugit; nobilis- 
simns ex senatu; quidam ex Gal¬ 
ik; neqne cujusquam ex sua stir- 
pe fnnns Tidit; unus ex iis; duo- 
decim adolesccntuli ex his, qui-; 
ex his Antigonus occisus est; qui 
superfnerunt ex partibus Bruti; 
herodem fecit ex dodrante; magna 
ex parte, w znacznćj części; ez 
maxima parte, po nąjwiekszój czę¬ 
ści; ex medietata, z połowy. — 
Przenoś, a) przy wykazaniu rodu: 
z, ex qua sex liberos habuit; ex qua 
duos filios geuerarit; Nomae ex 
filia nepos; qui ex familia Fabia 
eraat; ex obscuriore matrimonio; 
przy wyrazach: genitna, natns, 
oriundus i t p.; także o pocho¬ 
dzeniu wyrazów: od, urbem e.x 
suo nomiue Bomem rocarit; b) o- 
znacza powód, zasadę, przyczynę: 
laborare ei oculis, cierpićć na 
oczy; ex pedibus; perire ex rul- 
neribus, z powodu ran, i t. p.; 
Tultum uec .» gaudio, nec ex 
moerore mutare; ex quo (skąd, 
z którego powodu) cognomine bo¬ 
nus est appellatns; damnała* est 
ex Sardinia; ex temporis hreńta- 

te* ex ea causa; ex eadem causa; 
ex ea re; qua ex re i t. p.; ex eo 
quod lub quia-; ex quo factum 
est, accidit; II) oddalenie w kie¬ 
runku: ej ku dołowi, z, ex equo 
delabi, desilire; ex montibiM de- 
currere; stąd ex equo colloąui; 
b) do góry, colłis ex planicie edi- 
tus; III) ze słowami znaczacemi 
odbieranie, pytanie, badanie, sły¬ 
szenie , powzięcie wiadomości, mia¬ 
nowicie: capere, sumere, perci- 
pere, accipere, haurire, petere, 
auferre, tollcre, cołligere, delige- 
re, eiimera, comperire, certtorem 
facere, intelligere, cognoscere. di- 
scere, percontari, scitari i t. p.; 
z oznaczeniem celu: e serritute in 
libertaiem Tindicare. Stąd przenoś, 
z wyrazami, które zasadę działal¬ 
ności oznaczają: podług, według, 
stosownie do, ex aliqua re judi- 
care, agstim&re, pendere, consu- 
lere i t p.; ex yoluntate, ei ar- 
bitrio; ex senteDtia, ex morę ali- 
cujus, ex conditione pacls, exso- 
natus cansulto, ex foodore, ex le¬ 
go, ex jurę, ex bono, ex ae- 
quo i t. p.; ex animo, z serer; er. 
sententia, podług życzenia; ermea, 
tua re, dla mego, twego dobra. 
B) w odniesieniu do czasu: ą) z, 
ceteri ex reteribus bellis ugru 
multati; bj od, ei eo tempore; ex 
illo die, quo-; ex adolescoutia tua; 
ex eo (tempore); ex qno, odkąd; 
stąd huuc judicem ex Cal. Janua- 
riis h&bebisnus; c) po, bezpośre¬ 
dnio po, zaraz po, ex itinere; ex 
fuga; Cotta ex consulatu profectaa 
est in Galliam; alind ex alio, je¬ 
dno po drugićm; diem ex die 
exspectare; dzień po dniu; ex o- 
ratore arator factus; pierwćj byl 
mówcą, potem został rolnikiem; 
er Caeśare fecit Augustom; mis- 
auB est Pub. Serrilius ex consu- 
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Se. O) tłomaczy się taicie przy¬ 
słówkowo, wspólnie z wyrazem 
rządzonym: ex faciii, łatwo, ex 
industria, umyślnie; erestigio, na¬ 
tychmiast; ex tempore, nagle, na¬ 
tychmiast. 

Hiaoerbo, 1. rozdrażnić, rozją¬ 
trzyć, hostes contumeliis. 

Exaotio, ónia, i. wygnanie, wy¬ 
dalanie, wywołanie z kraje; 2) 
wybieranie podatków, pobór, pc- 
cnniarnm, nominnm. 

Bzaotor, órla, m. ten, który wy¬ 
gania; 2) poborca; 3) przestrzc- 
gacz, dozorca. 

Exaotua, a, um, dokładny, ścisły, 
numeru?. Mas; z przyp. 2. erac- 
tior artis. 

"izaouo, acni, acfltum, 3. ostrzyć, 
zaostrzać, mneronem; — przenoś, 
c.entes, palaturo; oculornm, inge- 
nii acicm; pobndzae, zachęcać, 
aliąuem ad Inb in aliąuid; ira 
exacni, jątrzyć gię na kogo, gnie¬ 
wać się bardzo. 

Exadversum, i -rersns, pnyim. 
rz. prz. 4. naprzeciwko (o miej¬ 
sca), ezad. Athcuas ciassam con- 
s*itnere; przeciw, mówiąc o nie- 
5'tzyjarnem usposobienia względem 
kogo; exadrersus Thrnsy bałam 
forussime pagnabat. 

ajcaedifloitio, onla, ż. wybudo¬ 
wanie; — przenoś, wypracowanie, 
historiae. 

Braedifioo, 1. wybudować, wy¬ 
stawić co, oppidum; — przenoś, 
wykończyć, dokonać, opos. 

Exa*quatio, ónla, i. równanie. 
3xaeqao, 1. równać, tumuios tn- 
mulis; — przenoś, wyrównać, so 
sum aliątio lab alicai; równać 
się, ezaeąuari dignitate cum ali¬ 
ąuo; stać się równym; facta dic- 
ctifl sunt exaequauaa, czyny ze 
dowami zgadzać się powinny. 

Kzeeatuo, 1. wróć, burzyć się. 

wybuchnąć, wznosić się z si¬ 
łą, marę; ima nnda rortici- 
bns; — przenoś, mens exaestnat 
ira. 

Hxai«-OTttio, dnia, i. wyniosłość, 
animi. 

Eiaggero, 1. usypać, wznieść, 
stąd — przenoś, wynosić, wychwa¬ 
lać, rirtntem; zwiększać, pomna¬ 
żać, rem familiarom, opes. 

Bxagit&tór, óris, m. przyganiacz. 
Łiaąito, 1. wypędzać, ścigać; — 
przenoś, a) prześladować, nie¬ 
pokoić; dręczyć, najgrawać się, 
wyszydzać, frandes; conscinsani- 
stns exagitabat; ć) wzruszać, pod¬ 
burzać, zrobić zamieszanie, roz¬ 
ruch, wzbudzać namiętności; rim 
hominum; furores corde; ingens 
cupido exagitabat. 

Bxalbeaoo, albui, 3. zbladnąć. 
EiŁmen, inia, n. (od ezigo); 1) rój, 

apum; mnóstwo, gromada ludzi, 
jurenum, servorum, dids domus 
exameu =r serri; 2) skazówka u 
szali; — przenoś, badanie, roz¬ 
trząsanie, iegum. 

Bwamuio, 1. aiyć; — przenoś, 
śledzić, badać, roztrząsać, rozwa¬ 
żać, małe ezaminat omnis corrup- 
tus judez. 

Ezamplezor, tri, uściskać. 
Bxanolo, 1. wytrzymać, wyder- 

pićć, labores. 
Bxanimatio, tata, ś. przestrach, 

przelęknicnie, trwoga. 
Bzammis, a, i «xanlmus, a, urn, 
nieżywy, martwy, bez tchu, ledwie 
żywy, przestraszony, rigilare mętu 
exanimem; exanimcs trepidabant. 

Sxmmo, 1. tchu pozbawiać, od¬ 
dech zatamować, wycieńczać, osła¬ 
biać, stąd zabijać; na str. bier. 
dueba wyzionąć; metus me exa- 
nimat, drętwieję ze strachu. 

Hxantlo, patrz ezanclo. 
Hxardaaoo, arsl, arstun, 3. rozpa- 
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]it się, zapalać *ię; — przenoś, 
pałać v desiderio; Alecto exarsltin 
im; wybuchnąć, bellum, seditio. 

Ezaresoo, ami, 3. schnąć, wysy¬ 
chać, amnes, yestimenta, — prze¬ 
noś. uiszczćć, więdnąć, tracić 
czerstwość, moc, cum yetuatate e- 
laruit opinio, dawno mniomame 
straciło swą wziętość. 

Eiarmo, 1. rozbrajać, właśc. l 
przenoś. 

Eifeo, 1. wyorać, oraniem wydo¬ 
być; zorać; oraniem pozyskać, 
frumentum; — przenoś, a) rylcem 
co na tablicy woskiem powlepzo- 
nćj wyrazić; stąd pisa-, hoc litc- 
rarum e caravi; ć) zorać, zmarsz¬ 
czyć, quum seuectn* eiarct fron¬ 
tem rugis. 

Biasiićro, 1. nierównćm, chropo 
watćm co zrobić, wzburzyć , marę, 
fretcm; — przenoś, oburzyć, roz¬ 
jątrzyć, rozdrażnić, animos. 

Exaue«>ro, 1. uwalniać od obo¬ 
wiązku, od służby, zwłaszcza żoł¬ 
nierzy; se, służbę opuścić, uwol¬ 
nić się. 

Eraudio, 2. usłyszćc, ze słyszenia 
o czćm się dowiedzićć; 2) wysłu¬ 
chać prośby, życzenia, dać posłu¬ 
chanie, preces; rogantem. 

Sjzsugurśdo, dnia, i. sprofano¬ 
wanie, zbezczeszczenie. 

BzHuguro, 1* miejsce święte czci 
pozbawić, sprofanować. 

Exoaaoo, 1- oślepić, zaślepić; 
przenoś, zatamować, flumine. 

Enyslceo, l.zznwać, zdjąć obuwie, 
pedes; sicalceari, rozzuć się. 

Ęxcandeaoentla. ae, i. gniewli- 
wość, porywczość. , 

Bzoandeseo, candui, 3. rozpalać 
się, — przenoś, zapalać się, ira. 

Exoanto, 1. zaklinać, oczarować, 
za pomocą czarów wywabić. 

Eio&rrdfioo, 1. męczyć kogo, o 
śmierć przyprawiać. 

Ezmto, 1. wydrążać, wyiłoblac, 
wydłubywać. 

Exoedo, cessi, cessttm , 3. Wy¬ 
chodzić skąd, oddalać się; z przy im. 
ex i przyp. 6. albo samym prz. 6; 
— przenoś, e pueris (wyjść z wie¬ 
ku dziecinnego); e vits lub rita 
(umrzćć); reverentia animis exc»- 
dit; 2) wyjść dokąd, wydalić się, 
przenieść się, agrc hostium in 
Bocotiam; — przenoś, ad deos; in 
annum (przypadać); wyjść na co, 
przemienić się w co, in magnum 
certameu. Stąd: przedrzćć się, us- 
que Aegyptnm; in Pontnm; wy¬ 
stępować, wystawać, nt nulla pars 
eiccdcret ultra; in altius terrae 
fastigium excedit; in altitudinom; 
odejść, oddalić się, odstąpić;^ 
przenoś, a pristjna consuctudine; 
szczegół, w mowie: odstąpić od 
przedmiotu: II) w znacz. pizecŁ 
miejsce jakie opuścić, opróżnić, 
curiam, urbem; przejść co, prze¬ 
chodzić, przekroczyć, przestąpić 
fastiginm crepidiuis; formaia hn- 
manae magnitudinis; tempus fini- 
tnm; aummam octoginta milium; 
fastigium hemannm, Udem. 

BioeUene, tis, wzniosły, wysoki, 
znakomity, odznaczający się. 

BxceUenter, pnyit. znakomicie, 
wybornie. 

ExceUentla, ae, znakomitość, wyż¬ 
szość, animi; propter eicellentiam, 
w zaszczytnym sposobie. 

BxoeUo, cellui, 3. celować, góro¬ 
wać, odznaczać się, inter omuer, 
aliis; in aliqna re; dignitate, in- 
genio scientiaqoe. 

Ełoelse, pnyit. wysoko ,, wzniośla, 
exce)sius dicere et sentire. 

Bioelaitas, ttia, i- wysokość, wznio¬ 
słość, wspaniałość. 

Exoel*ns,"a, um, wysoki, wynio¬ 
sły, mous, porticus, signum; ruci 

ab ercelso, z wysokiego miejsoa; 
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in ezcelso collocare, w wysokim 
punkcie; --- przenoś, wzniosły pod 
względem znaczenia, godności, 
sposobu myślenia i stylu, animus, 
orator; rzeaow. in ezcelso vitam 
agnnt, na wysokim stanowisku; 
alta et ozcelsa, wysokie godności 
i zaszczyty. 

Exceptio, ónia, ż. wyjęcie, ogra¬ 
niczenie, wyjątek; 2) sądowne 
wniesienie przeciwko czcmn. 

Bzoepto, aro, wybierać', brać skąd, 
mullos de piscina: 2) brać w sie¬ 
bie, chwytać, anras; 3) brać na 
siebie, nb plecy, singulos ezcep- 
tans in murum eztnlit. 

Bxoerno, eróvi, oretum, 3. odłą¬ 
czać, oddzielać, captirorum nu- 
mero. 

Bxoerpo, cerpsi, cerptam, 3. wy¬ 
bierać z czego, wyłączać,.semina 
pomis; — przenoś, a) ez malis, si 
quid inesset boni; robić wyjątki, 
wyciągi z pisma, aliquid; t>) opusz¬ 
czać, wykreślać, de numero; me 
iliorum numero ezcerpam. 

Bzcessua, us, m. wyjście; — prze¬ 
noś. e rita, lub wita, lub ritae, 
lub sumo esc. rozstanie się z tym 
światem, śmierć; 2) oddalenie się, 
odstąpienie od czego, zboczenie, 
a pudore. 

Scośba, ae, i. wąż, żmija, — prze¬ 
noś. niewiasta zła, jędza, wyraz 
ebelżywy. 

Bzoidiom, ii, n. zburzeni;, oba¬ 
lenie, urbis. 

JBzołdo, cłdi, 3. wypadać, wypaść, 
ut cujusqne sors ezcideiut; puppi; 
de muiibus; wypaść, zginą,", lite¬ 
ra* ezcidisso in via; — przenoś. 
«) ujść, udec, umknąć, wymknąć 
dę, rinclis; libertas in ritium ez- 
ddlt, wyrodziła sfę, stała się 
szkodliwą; Terbom ez ore alienjus 
ezcidit; m alicui ezcidit; libel- 
lns, oratio ezcidit; i) ginąć, ni¬ 

knąć, iść w zapomnienie; pads 
mendo czciderat ez otnnium aid- 
mis; nomen tuum mibi ezddit; 
poet. ezcidit optarem, wyszło mi 
z pamięci, zapomniałem życzyć; 
2) stradc co, zgubić, być czego 
pozbawionym, być w cećm nie¬ 
szczęśliwym, magnis ezddit au- 
sis. 

Ezcldo, ddi, cisom, 3. wycinac, 
wyrąbywać, iapides e terra (ła¬ 
mać); column&s rupibns; urbores; 
linguam, uciąć, urżnąć; także, sa- 
zum, latus Euboicae ropis exci- 
sum in antrom (wydrążać); Tias 

iuter montes; burzyć, obalać, por- 
tas, urbem, domos; Fidenae cap- 
tao et ezcisae; ezercitunr, — prze¬ 
noś. zniszczyć, wytępić, wygła¬ 
dzić, zatrzćć, tempus ez auimo; 
vitium irae. 

Ezoieo, oivi, citom, 2. i czoło, 
civi, citum, 4. wyruszyć kogo, 
wypłoszyć, wystraszyć, snem Jate- 
bris; wywabić, spowodować albo 
pobudzić do wyjścia, wywołać, 
kazać wyjść, z przyp. 6 miejsca 
na pyt. skąd, albo z przyim. a 
lub es, i przyp. 6 albo samo esc.; 
aliquem Bomam; huc Msgonem 
fratrem; Antiochum in Graeciam; 
ezdtos litom. Stąd w szczegół, 
a) ezc. semnó, albo samo ezc. 
(obudzić); pobudzić, aliquea ad 
dimioandum (do walki); aliquem 
aliqua re (przez co); ezcirit ea 
caedes Biudcros; b) poruszać, 
wstrząsać, quam molem (bałwany, 
burzę) subito ezcieńt; pulsuque 
pedum tremit ezcita tcllns; c) — 
przenoś, sprawić, zrządzić, wzbu¬ 
dzić, tumultum; timorem; poeni- 
tentiam. 

Ezoiplo, eSpi, ceptum, 3. zbie¬ 
rać, chwytać, przyjmować, ean- 
guinem pater łt, spiritnm alicujug 
on sno; — przenoś, słuchać chę- 
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lnie lab niechętnie, przyjąć co 
dobrze lub źle; tlćmaczyc co so¬ 
bie, assensu populi ezcepta vox 
consniis; podżwignąć, podtrzymy¬ 
wać, labentem, moribundum; chwy¬ 
tać, łapać, łowić, serros in pabu- 
latione; aprnm; caprom ezcipere 
insidiis. II) wyjąć, wyłączyć z cze¬ 
go z przyim. ez lub de i prz. 6; 
także: aliąuem serritute (uwolnić); 
— przenoś, wyjąć, wyjątek zro¬ 
bić, aliąuem iubńliquid; ze spój. 
quominus lub ne i tr. łącz.; ex- 
cepto, quod-, wyjąwszy, że-; ogra¬ 
niczenie albo warunek położyć, 
zastrzedz, z nastę. spój. ut lnbne 
i tr. łącz. III) wspierać, podeprzeć, 
corpus clipeo; corpus poplitibus 
ezceptnm; so (in) pedibus (utrzyr 
mać się na nogach); adminicnlo 
corporis sni aliquem ezeipere (po- 
deprzćć). Stąd: a) przyjąć kogo 
życzliwie, terra patria ezcipit ali- 
qu«sst; clamore, plansu aliquem; 
hoepitio; benigno mitu; w zna¬ 
czeniu przeciwnśm najczęściej poet. 
targnąć się, rzucić się na kogo, 
ubić, aiiquem in latus; aves; S) 
leźćć, być położonćm w pewnej 
stronie, porticua ezcipit Arcton 
(na północ); pod względem na¬ 
stępstwa czasu: dalćj prowadzić, 
ciągnąć, proelitun dubinm; zacho¬ 
wać, zatrzymać, memoriam riri 
eicipiont ornat1 annt sequentes; 
albo następować, icstas hiemem 
ozcepit; turbulentior inde turnus 
ezespit; mówić następnie, hunc 
excipit Łabienus; nastawać, cze¬ 
kać, helium, casus me ezcipit; 
nslyszćć, dowiedzićć się, podsłu¬ 
chiwać, verba, sermonem. IV) o- 
trzymać, dostać, odbierać, nara¬ 
zić się na co, znosić, minera, 
tela; impetom hostium; dolores, 
pericula; inridiam; has partes; 
landem #x tliqua re. 

Eiolsio, 6nls, i. zburzenie, znisz¬ 
czenie. 

Exottatqs( a, urn, mocny, sibty, 
sonus, clamor. 

Excito, 1. ruszyć kogo z miejsca, 
kazać wystąpić, wypędzić, aliquem 
de spectaculis; yploszyć, fm:ę, 
leporem; wywoływać, wyzywać, 
wskrzeszać, aliquem a mortuis lub 
ab inferis; testes ab infens; śpią¬ 
cego obudzić, (e) jomao; zemdla¬ 
łego orzeźwić; czuwającego: oży¬ 
wić, pobudzić, wzruszyć, do dzia¬ 
łania zachęcić, dodać serca, iii- 
quem; afflictos; często z przyim. 
in lub ad i przyp. 4. ad tabo¬ 
rom; aj o przedmiotach nieżywot¬ 
nych, mianowicie o budowlach: 
wznosić, turrem, sepulernm, na 
str. biernej wznosić się; o ogniu: 
wzniecić, ignem, incendium; — 
przenoś, ezciłata fortuna, wzrasta¬ 
jące szczęście; szczegół, o namięt¬ 
nościach i t. p.: podniecać, pobu¬ 
dzać, wzbudzać, podżegać, homi- 
nnm studia, iras, motam in ani- 
mis, spem, desiderium alicujus; 
odnowić, wznowić, odświożyć, ali- 
cui mcmoriam caram. 

Exolamótio, finta, ż. wykrzyknie- 
nie, wy krzyk. 

Exolemo, 1. wołać, głos podnosić, 
wykrzykiwać; z nasi, spój. ut i tr. 
łącz. gdy znaczy rozkaz albo żą¬ 
danie; z przyp. 1. wymiesić gło¬ 
śno, wołić po imieniu, Cycero¬ 
nem eictamarib 

BxotUdo, clusi, clusum, 3. wy¬ 
kluwać, wylęgać, pullos ex orle; 
2) wypychać, wyłączać, oddalać, 
usuwać, aliąuem; aliąuem apor¬ 
tu; aliquem ab hereditate; sii- 
quem moenibns; nie dopuści^ 
zamknąć komu drogę, aliquem u 
re frumentana; ab ade; aliąuem 
redita; aliquem Capu*; hurtem 
ora maritima; temporibus ttoludi 
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(doznawać przeszkody z powodu 
okoliczności czasowych); oddzielać, 
przedzielać, locum 

Bzoogit&tlo, dnie, i, wymyślenie. 
Exct>f ito, 1. wymyślić, aliquid; 
aliquid ad ornatum portarum; ex- 
cogitataw est a quibusdam; 2) 
zgłębiać, wyrozumiewać, przeni¬ 
kać, ((Uae tua ratio sit, ezcogita- 
re non possum. 

Bzoólo, colui, cultum, 3. upra¬ 
wiać, starannie obrabiać; — prze¬ 
noś. a) nauczać, kształcić, ani- 
mos doctrina; so philosophia; b) 
przyozdabiać, ritam, urbem; po¬ 
większać, gloriam; poet czcić, 
wielbić, pietas eicolit deos. 

Bxoóquo , coxi, coctum, 3’ wywa¬ 
rzać, wygotować, topieniom czy¬ 
ścić,, ritium metalhs. 

Ezoors, cordis, bezroznmuy, głupi. 
Ezorementumv i, n. odchód, gnój. 
Bzoresco, creri, 3. wyrastać; — 
przenoś, górę brać. wznosić się, 
wzmagać się. 

Ezeruelo, 1. męczyć, mordować;— 
przenoś, dręczyć, martwić, trapić. 

Ezcubiae, 4rum, i. straż, czuwa¬ 
nie, eseubias agere. 

Bzoobitor, 6ri*.' m. żołnierz na 
warcie stojący. 

Bzoubitus, us, m. straż. 
Ezoubo, cubui, cubitum, tn, 

1) za domem nocować; 2) straż 
trzymać; — przenoś, czuwać, być 
troskliwym o kogo lub o co, con- 
silio, labore ezenbabo pro ro- 
bis; gapiem śuiimo ezeubat. 

Ezeddo, cudi, cusum, 3. wykrze¬ 
sać, 'ecintillam silici; 2) wykuć, 
eicudent mlii mollius sjsirantia 
sera;—przenoś, o robocie pszczół: 
arte ezcudunt ceras; także o pi¬ 
śmie: ezcudere opns. 

Bzouloo, 1. depcząc wybijać, wy¬ 
deptać. 

Ezourrc eucurri lub curri, our- 

snm, 3. wybiegać, mianowicie 
w znacz, wojen.*, robić wycieczki, 
ex Africa, omnibus portis; — 
przenoś, o źródle: wypływać, ex 
summo montis cacumine; 2) wpa¬ 
dać, w znacz, wojen, najeżdżać 
in Sines Itomanos; — przenoś, o 
miejscowości: wystawać, wysu¬ 
wać się, występować, sterczeć, 
rozciągać się, Sicania ezcurrit in 
aoqnor tribus linguis; peniitsula 
ab intimo sinu exc.; usque ad ma¬ 
rę; wykazać się, odznaczać się, 
campiis in quo orcurrere virtus 
possit; rozwodzić się w mowie, no 
longius ezenrrat oratio; 3) wybo- 
czyć 7. drogi, dojechać dokąd, do- 
biedz, iu Pompejauum;—przenoś, 
o mowie i mówcy: odstępować od 
przedmiotu. 

Ezeuralo, dnia, i wybieganie, 
mianow. w znacz. woj. a) wyciecz¬ 
ka; b) napad, najazd, — przenoś, 
gwałtowne wystąpienie w mowie, 
OTationis. 

Ezoursor, órU, r*. najczdny źol- 
nieiz, który napada, robi wy¬ 
cieczki. 

Bzasiwua, as, m. wybieganie na¬ 
pad, wycieczka; 2) wypływanie, 
navigiorum; 3) wylatywanie, a- 
pum. [dny. 

EzeusłbUls, a, przebaczenia go- 
Ezeua&te, frnytl. Z wymówką, Z u- 

niewinnieniem się. 
EzeusZtŁo, ónia, i. uniewinnienie 

się, z.przyp. 2- a) osoby, która 
sie uniewinnia, Pompeji; b) i rze¬ 
czy, z którćj się usprawiedliwia, 
peccati. *” 

Ezeoso, 1. uniewinniać, uspra 
wiedli wiać, se apud aliquem lub 
se ałicui; se de alioua re; aliquid. 
aliąuid alicui (przedkim): 2) przy¬ 
taczać co na usprawiedliwienie, 
erem dę uniewlnnkć, inopiam et 
calamitatem suam. 
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Eiettio, cussi, cussum, 3. wybi¬ 
jać, wydzierać, wyrywać, postem 
■era, agnam ore łupi: — prze¬ 
noś. wzbudzić, sndcrem; ristim; 
somno eicuti, wybić się ze snu; 
b) otrząsać, zrzucać z siebie, upu¬ 
ścić, wylać i t. p. pulrerem, are- 
nam; ancoram e nare; ezcussi 
mani bas radli*, literał in terram; 
proceilae ezcusserunt imbrem; z ko¬ 
nia, z wozu i t. p. zrzucać, equi- 
tem, aliquem curru: aliquem e 
puppi; c) wstrząsnąć, zburzyć, 
zniszczyć, moenia;—przenoś, zry¬ 
wać, foedus; d) wyciągać, rozcią¬ 
gi, rudentes, lacertum; e) wy¬ 
rzucać, ciskać, miotać, strzelać, 
ylandem, sagittam, tela, bastas i t. p.; 
wygnać, wypędzić, wyrugować, 
wydalić, aiiąuem patria, aliquem 
yallo; eicuter* cursu, zbić z dro¬ 
gi; — przenoś, wybić z głowy, 
opinioncm, cogitationem pericuti; 
pozbyć się, rretus decorde; stąd; 
pozbawić, ogołocić, aliquem ali- 
cna re; navis ezcussa msgistro; 
«liquem sceptris; f) zatrząść, po¬ 
ruszać na wszystkia strony; cesa- 
riem, pennas, bracbia; stąd; prze¬ 
trząsać, przeglądać, non ezcutio 
te; — przenoś, badać, śledzić, 
roztrząsać, rerbum; dalata. 

Bzfcto, edi, esum, 3. wyjadać, 
wygryzać, wydrążać; o wodzie; 
podmywać, molem; o czasie: nisz¬ 
czyć, monimenta retustas ezede- 
rat; eiesis posterioribus yartibus 

ersiculorum (na grobowcu); ar- 
bor ezesa (wyprócLciałe);— prze¬ 
noś. gryźć, dręczyć, cegritudo 
ezest animum; animos cogitatio- 
nibus; curis eiesus. 

Szśdit, ae, i. izba albo miejsce, 
gdzlo były rozstawione ławki dla 
osób zbierających się do rozmowy; 
eiedrinm, U., n. zdrob. od cie- 
dra. 

Bzemplar, iris, n. wypis, kopia 
wizerunek, amicum, qui intuetur, 
tanquam czemplar ahquod intue- 
tur sui; 2» wzór, model, ad imi- 
tandum propositum ezomplar. 

Bzempium, i, n. 1) wypis, kopia, 
epistolae eiemplum mittere; w sztu¬ 
ce: wizerunek, wycisk; w ogóle: 
sposób, kształt, uno ezemplo ri- 
rere; ezemplo nubis aquosae fer- 
tur;. 2) przykład, formula; pod 
względem sprawowania się, po¬ 
stępowania, zachowania się, wzór, 
przykład dla nauki albo przestrogi, 
eremplum capere ,sumere, ezempi. 
alicujus sequi; także kare, która 
służy za przykład, in aliąuem o- 
mnia ezempla cruciatiisque edere; 
3) to, co służy za objaśnienie, do¬ 
wód , potwierdzenie: pTZy kład, 
bajka, powieść, ezcmpli causa lub 
gratia,in eiemplum, na przykład, 
Aesopiis nobis hoc exemplam pro- 
didit. 

Eientóro, 1. wyjąć wnętrzności. 
Eieo, iri, (zwykle ii), itum, ire, 

wychodzić skąd, wynieść się, wy¬ 
prowadzić się, wyruszyć, wypły¬ 
nąć, do triclinio; hinc ne ezire 
posi;ct; ez nari lub lamo erire 
(wysiąść na ląd): ab aliquo a pa¬ 
tria; domo alicujus, de cassibos; 
w kierunku dokąd: in prorinciam; 
ad pugnam; in pascua; in maris 
aqu»s; — przenoś, eziit sors; ni¬ 
hil neque insolens neque glorio- 
snm ez ore ejus eziit; cz aere a- 
lieno; takie: nomen eziit; wyra¬ 
stać, wznosić »lę w górę, eziit 
ad coelum aTbos; ez lub de vita 
(umieyać); ex lub de potestato 
(mentis), tracić przytomność; o 
yieści, pogłosce: rozchodzić się, 
famą ezierat; vi iu turbam ezis- 
set; przypadać, w odniesieniu do 
czasu, in hunemensem; uchodzić, 
umknąć, udać, Tiras eziit: — 
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przenoś. o czasie: upłynąć, pizęjśi, 
kończyć się, dieł indufiarum exi- 
it; quinto anno erennte; U) jako 
preech. a) przekraczać; — prze¬ 
noś. modom - bj ujść, uniknąć, 
tela oculis zigilantibus; zim zi- 
ribue. 

Exerc«o, ercul, emńtum, 2. po¬ 
ruszać , przewracać, undas; upra¬ 
wiać, zoinere colles; humnm in 
aessem patna arva bobas suis, 
zatrudniać, ćwiczyć, doskonalić 
fizycznie i umysłowo, memonam, 
ingenium; zocem et zires suas; se 
.ii labonbus; inzenando; aliquem 
ad aiiguid; także w zfój myśli: 
dręczyć, przykrość robić, niepo¬ 
koić, prześladować, sprawiać do¬ 
legliwości; te de praedio eierce- 
ri; azercentur poenis; te ezercent 
numinis irae; wykonywać, spra¬ 
wować co, zajmować się czćm, 
Mządzae, kierować jaką czynno¬ 
ścią, arma; palaestras; stndiosius 
marę quam terras; ariom, medici- 
nam; cantus; diem (dzień na pra¬ 
cy przepędzać); imperia; inimici- 
tias cum aljąuo (być z kim w nie- 
przyjaźni); zictoriam foede in cap- 
tin, używać w sposób okratny 
prawa zwycięztwa względem jeń¬ 
ców: azańtiam in sodos; crudeli- 
zatem in aliquo; judidum, quae- 
ftionem; zectigalia; obrabiać co, 
robie, wyrabiać, Cyclopes exer- 
cebant ferrum; egerćet iranea te- 
las, peet. 

iauroitatto, Suta, i. ćwiczenie, 
wprawa, corporis; 2) wykonanie, 
zirtutum. 

Bmrdtittu, a, urn, zatrudniony, 
ws)«ty. ągris subigendis; bardzo 
niepokojony, Syrtes exercitałae no¬ 
to; 2) wyćwiczony, wprawny, ęo- 
plae ezorcitatiores. 

Szeroitlam, ii, n. ćwiczenie, 
nłieroito, 1. ćwiczyć. 

Sizeroitus a, urn, ćwiczony, wpra¬ 
wiony, biegły, eierdtus militia; 
multa lectione. 

Exeroitue, us, m. wojsko; w ogó¬ 
le- tłum, mnóstwo, gromada, cor- 
zorum. 

ExhtJńtio, aule, i. wyziew. 
Exhilo, 1. wyziewać; animam lub 
zitam, umierać. 

Exhaurio, hansi, haustom, 4. wy¬ 
czerpać, wybierać, terram mani- 
bus; pecuniam ex aerario, prae- 
dam ei agris; wyrzucić, sentinam; 
wykopać, ligonibus bumom; — 
przenoś, odobrać, odjąć, ująć, si- 
bi zitam; partem ex laud,bus, a- 
morem, dolorem; poenarum ex 
haustom satis est (wyczerpane środ¬ 
ki zemsty); 2) wypróżnić, fossas 
cloacasque; poculum; — przenoś, 
wyczerpać, wypróżnić, wydeń- 
czyc, aeranum, faeultates patriae; 
patriau ezhaustam sumptibus; 
Atheniensibus exhaustis; ziris ex 
haustus (pozbawiony), wyczerpać, 
znużyć, osłabić, corjiora, zires, oe- 
tionem; wytrzymać, znosić, dera 
et aspera belli; tantum laboris; 
pencnla; wykonać, doprowadzić 
do końca, mandata, zim aeris alie- 
lii (wypłacić). 

Exh6redo, 1. wydziedziczyć. 
Exhóree, heródis, wydziedziczo¬ 
ny, pozbawiony dziedzictwa. 

Exhib->o, hibni, hlbitum, 2. wy¬ 
dawać z siebie; sonos ąuerulos;— 
przenoś, sprawić, wyrżądzić, mo- 
lestiam alicui; negotium alicui, 
narobić komu kłopota; 2) dosta¬ 
wiać, dostarczać, nazes quae fru- 
menta exhibebant; wydać, alicui 
omnia integra; ducenta milia mo- 
diorum tritici populo donum ex- 
hibuit; ut centum leones exhibuis- 
se tradatur; zias tutas (uczynić, 
zęby były bezpieczne); sprawiać, 
wydawać uczty, biesiady, ooenam, 
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conrlria; pokazywać, przedsta¬ 
wiać, wystawiać, fratrea suos; se 
adorandnm; aeąualem se omnibus 
eihibens, se auctorem meae liber- 
tatis; se ducem Graeciae; obrócić 
aa co, użyć, hor&m; ofiarować, 
podać na co, pignus judicii; oka¬ 
zać, bcnevołentiam, lidem alicui; 
naśladować, udawać, linguam pa- 
ternam; 3> żywić, utrzymywać, 
liberos, alimentis Scythas. 

Exhiliro, 1. rozweselać, uprzyje¬ 
mniać. aiiąuem, servitutem. 

Exhor eaoo, borrm, 3. drętwieć, 
truchlćć, mętu; 2) w znacz, przech. 
lękać się czego, nere ezhorrescat 
Yultus amicos. 

Ezhortttio, Cula, i. zachęcanie, 
upominanie. 

Zbchortor, 1. zachęcać, pobudzać. 
Exi*o, 6gi, actum, 3. wydoby¬ 

wać, wyciągać, ensem; pobierać, 
wybierać, domagać się, dopomi¬ 
nać się czego, peditum numerum 
a ciritatibus; obsides ab aliąuo; 
pecunias, Tectigalia, portona: tub 
(żądać, aby droga była zrobiona, 
urządzona): omnia sarta tecta (do¬ 
magać się, aby wszystkie budo¬ 
wle w dobrym stanie były utrzy¬ 
mane); — przenoś, żądać, doma¬ 
gać się, nalegać na co, qaum 
hoc wihementer eziyaret; hoc 
quoque a Bomanis exigere coepe- 
peruut; poenas de aliąuo lab ali¬ 
cui (kogo ukarać); także: piscula 
ab aliąuo; erigerem « te, ut-; 
badać, pytać o eo, facta alicujus; 
2) przebić, przeszyć, illum eri- 
git hasta, ensem per juvenem; 
o czasie: upłynąć, minąć, medlam 
dies jam exegerat horam;— prze¬ 
noś. skończyć, dokonać, opus, mo¬ 
numentom , u poet; eiscta aetate 
mori; 3) wypędzić, wygnać, wy¬ 
dalić, reges ex oiviiate; post 
eiactos reges; taki* poet. nie dać 

komu pokoju, dręczyć, kłopotaj 
sprzedawać, fructus;—przenoś.ta¬ 
bu lam, wygwizdać sztukę teatral¬ 
ną; 4). erigeic ad aliąuid, wyko¬ 
nywać co podług rozmiarów; sto¬ 
sować do pewnych zasad, colum- 
nas ad perpendiculum;—przenoś. 
a) oceniac podług czego, sądzić, 
ad veritatem jus; ad leges; stąd. 
roztrząsać, rozbierać, zastanawiać 
się, naradzać się, iempns secum 
opusąue; cum eo de his rebus; 
non natia eractum, quid agam 
(me jest rzecz rozstrzygniona. uie 
jest pewna); b) urządzić podług 
czeęo, zastosować, cultn ad lu- 
xunam exacto. 

Exi,yu i. p-rzytl. szczupło, skąpo, 
krótko. 

EicijęaHe*, atls, i. małość, mała 
ilość jakiej rzeczy, copiarum; w od¬ 
niesieni u do czasu: krótkość. 

Eaiguus, a, um, mały, szczupły, 
mnić) znaczny, nieohazały, niepo¬ 
zorny, niepokaźny, castra, pars, ci- 
ritas, numerus, copiae, mus; 
rzeczom. exiguum, i, u. małość, mała 
ilość jakićj rzeczy, aquac; o cza¬ 
sie: krótki; — przenoś, mały, bła¬ 
hy, slaby, mało znaczący, fortuna, 
spes, significatio voluntatis. 

Raili*, e, cienki, chudy, suchy, 
artns; ubogi, biedny, domus,res; 
nieozdobny, oschły, mdły, oratio, 
gcnus scribuiidi, exordium ora- 
tionle. 

Bxllitas, atu, i, cienkość, chu¬ 
dość, suchość;— przenoś, oschłość 
stylu, dicendi. 

Ezlliter, pnysl. cienko, słabo, zor¬ 
ba syilitor zaa mata; oschle, bez 
ozdoby, dicere, scribere, dispu- 
tarc. 

Sjdmle, pnytł. wybornie, prze¬ 
dziwnie, wyśmienicie. 

Uzlmlua, a, um, wybrany, esebli- 
wy, uprzywilejowany, wyborowy. 
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ta mlhi unus es esimius; 2) nie¬ 
pospolity, przedziwny, wyśmieni- 
ty, virtus: esimius spe adolescens. 

Bzimo, emi, emptam, 3. wyjmo¬ 
wać, wyłączać, aliąuem' de nu- 
mero proscriptorum; aliąuem nu- 
mero beatorum; diem er mense; 
aliąnem es aeTariis; — przenoś. 
aj wyłączać, usunąć, benevolcn- 
tiae conjunctionem es natura re¬ 
rum; curas, dubitationem; religio- 
nem; ująć, alicui onus; przepę¬ 
dzić, diem dicendo; b) uwolnić, 
oswobodzić, aliąuem es lub de 
reis; aliąuem es calpa; agrum a- 
liąuem es obsidione; ugram de 
rectigalihus; aliąuem crimini, ser- 
ritio. 

lBzin, patrz exinde 
Sztolnio, 4. wypróżniać, narem; 

wyczerpać, zniszczyć, roztrwonić, 
patrimonium; splondrować,agros. 

Eitode, i exin, pnyit. potim, od¬ 
tąd, od tego czasu; w skutek te¬ 
go, zatem. 

Exi«tto»4tio, dato, i. mniemanie, 
sąd; esistimationi satisfacepe; 2) 
dobre imię, poważanie, wziętośu, 
detrimentum csistimationis facere; 
praeposuit bonam ezistimationem; 
3) w przedmiotach pieniężnych: 
kredyt. 

BUstimo, 1. a) szacować, oceniać 
z przyp. 2. wartości: magni (wy¬ 
soko), non ainor5.fi (uiemnićj); hoc 
ąuale sit, facilius esistimabibs, 
qui-; b) mićć za co, poczytywać, 
uważać za co, z podwój, przyp. 4 
aliąuem ararnm (uważać kogo za 
skąpca), ritam mortem; quod me 
tui similem esistimaristi; ua str. 
bier. z podwój. 1 przyp, apud 
nos mercenarii scrib&e ixistiman- 
tur; także; ut semper optimaruu 
partium esistimaretnr; e) sądzić, 
trzymać o kim lub o czćm, de 
aliąuo łub aliąua w, beno lub 

małe de aliąuo; także z nast. zda¬ 
niem zależ, albo pytaj.: vix, esi- 
stimari potest, utrum arańor, &n 
crudelior sit; d) mniemać, myślćć, 
z tr. bez. albo z 4 przyp. i tryb. 
bez. rei frumentariae prospicien- 
dum esistinmTit; na str. bier. com- 
plures minom insulae objectae 
esistimantnr (jest mniemanie, że-); 
często: esistimans, w tta mnie¬ 
maniu, wtćjmyśli. 

Ezitlabills, e, i. zgubny, szko¬ 
dliwy, 

Ezitiilis, e, r. zgubę przynoszą¬ 
cy, zgubny, donum iłinerrae, 

BiitiOsui, a, um, szkodę przyno¬ 
szący, zgubny. 

EztUum ii, w. zgnba, zagłada, 
zniszczenie; także: środek albo 

rzyczyna do zguby lub do upad- 
u, adrersus aliąuem omnibus 

esitiis saeTire; omnibus meis exi- 
tio fuero 

Bzitus, us, m, wychodzenie, wyj¬ 
ście, miejsce do wyjścia; per cor- 
pora salutem et esitum sibi paiie- 
bant; portarum angustos esitus;— 
przenoś, wypadek, skutek, esitus 
rerb: seąuitur; res habuit esitum: 
fuga esitum non habebat; los, ar- 
mornm; koniec, reris, ritae; ciri- 
tates bos solent esitus babere, 

Sztos, legis, żadnemu prawu nie 
uległy. 

Ezodium, ii, m. sztaka dodatkowa 
treści wesołćj,którą grywano wtea- 
trze po tragcdyi. 

Bzoleaco, ozoMri, ezolśtum, 3. 
wyrastać,dorastać; stąd: esoletns, 
dorosły, dojrzały, takie rozpustny; 
2) przestać rość; — przenoś, sla- 
bićć, niszczćć, gasnąć, wychodzić 
z pamięci lub z używania, eso- 
letum retustata odium; dolornon- 
dum osolererai 

Bzonfeo, 1. ulżyć ciężaru, wy¬ 
próżnić, nares; prząść kądziel. 
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colos; o rzekach, które do morza 
albo do innych rzek wpadają, ae 
nonerare; ~ przenoś ni żyć, u- 
wolnić, animum sol lici tndine; ci- 
ritatem mętu; couscicutiam lab 
(idem suam, zaspokoić swoje su- 
micnie przez wypełnienie obo- 
wiązka. 

Exoptatua, a, urn, pożądany, u- 
pragniony. 

Exopfo, 1. żądać czego bardzo, 
pragnąć mocno, życzyć, aliquid; 
pestem ahcui; z tryb. bez.; z ut 
i tr. łącz. 

Exor*bil!a, e, łatwy do uproszenia 
Esordior, orsus, 4. osnoirać, na¬ 

łożyć robotę (w tkanin}; — prze¬ 
noś. zacząć, rozpocząć, atiquid, 
albo z tryb. bez. scriberę, dicere, 
ab ipsa re; rzecz, etorsa, orum, 
n. początek, wstęp mowy, non te 
hic per amb ges et longa ciorsa 
tenebo. 

Exordium, ii, u. początek, osno¬ 
wa w tkaniu; w ogóle: początek, 
zaczęcie, wstęp mowy. 

Exorlor, ortiis 4. wschodzić, jak 
słońce, gwiazdy i t. p. sol exo- 
rieus; jubare ezorto; powstawać, 
tempestas; wschodzić jak rośliny, 
arbnsta ezorta e terra; o osobach: 
powstać, wystąpić, wybuchnąć, 
repentiuus nobis Snlla ezoritnr; 
stać się, zostać, icz czortns est 
Łydiae; wzmagać się, orzeźwiać 
się, nunc paululum ezorior; — 
przenoś, powstać, ezoritnr discor- 
dia inter civcs; ezoritnr fama ah- 
cujns reielub de aliqua re; tiinor 
ez conscicntia peccatomm. 

Ezornitio, dnia, i. przyozdobie¬ 
nie, upiększenie, ozdobny wykład 
przedmiotu, sine ul la czornatione 
simplicitcr ezponerc. 

Exornitua, a, u, przystrojony, 
ozdobiony 

Ezorno, 1. uzbroić, opatrzyć, urzą¬ 

dzić, cłassem; ricuutałem armis; 
aciem (postawie wojsko w szyku 
bojowym); convmum; ó) ozdobić, 
ubierać, stroić, aliqucm lub ali- 
quid aijqua re. 

Exoro, 1. prosić usilnie. błagać; 
aliquem aiiąuid lub samo aliquid, 
wyprosić co, doprosić się czego; 
2) nakłonić prośbą, zmiękczyć, u- 
Iagodzić: na str. bier. dać się na¬ 
kłonić, ze spój. ut i tr. łącz. 

Exorsus, ns, m. początek, ora- 
tionis. 

Exortua, us, m. wschód, solis. 
Exostra. ae, i. machina w teatrze, 
za której obracaniem można było 
widzieć, co się w głębi teatru 
działo. 

Exóbub. a, urn, nienawidzący, si 
nondum exosus ad unum Trojauos, 
jeżeli tobie Trojanie do jednego 
nie zbrzydli; 2) znienawidzony, 
unirersis ob scclcra. 

ExpaUe»oo,pallui, 3.biednićć,lękac 
się, pindarici fontu non expalluit 
haustu;.. nie bał się czerpać ze 
źródła Pindara, naśladować jego 
płynność wymowy. 

Expaveeco, pavi, 3. przestraszyć 
się. ensem. 

Erpeotóro. 6re, wyrzucie z serca, 
z myśli. 

Expedio, pedlwl, i pedii, peditum, 
4. wyplątać, wywikłać, uwolnić, 
se er. laqueis; capnt laqueis mor- 
tis; se ab omui occupatione; hino 
tamen se erpedint; clausus loco- 
rum angustńs noctu se cxpedivit; 
L Julium Calidnm expedivit (u- 
wolnit od wygnania); nodnm; rem 
(zaradzić, załatwić); iter fugae 
(ułatwić). Kieosob. espedit aliquid 
lab samo cxpedit, wypada, jest 
rzecz pożytecziu przynależy, non 
idem ipsis expudire et multitudi- 
ni; ezpedit omnibus, ut-; omnibus 
bonie czpedit, salram csse rem- 



310 Expadlte 

publicam; przygotować, przyspo- 
olć, lirgae; dobyć, Cererem cani- 
(tria;zaspokoić, zapłacić. Domina; 
ułatwić, aditum; przysposobić, 
rem frumentariam; otworzyć, sibi 
locum; ratować, ocalić życie, salu¬ 
tom; naprawić, przygotować, ar¬ 
io*; nayes ; classem; rineas; remi- 
gem militetnqu« ; vicarium; do 
skutku przyprowadzić, res: elitom 
oratioms; prope jam ezpedita Cac- 
aaris yictoria: opisać, opowicdzićć, 
•zpediam dictis; altios ezpediam 
faroam; eipedi,qiiid fecerim, poet. 

Kzpedite, prsyst. łatwo, bez tru¬ 
dności , prędko. 

JBzpeditio, ónU, i. wyprawa wo¬ 
jenna, przysposobienie do wojny, 
in ezpeditionem milites edneerc, 
mittore. 

Expodltui, a, om, wolny, swobo¬ 
dny, bez przeszkód, bez trudno¬ 
ści, lotos, iter, adsues receptus; 
motns, manus, res fmmentaria; 
petunia (pieniądze, których łatwo 
można dostać); nomen (dług pe¬ 
wny): także: fides; lekki, lekko 
ubrany, o żołnierzach; bez baga¬ 
żów lekko uzbrojony, gotowy do 
boju, legiones; pedites eąuites- 
que eipeditiores ad iter; o okrę¬ 
tach: gotowy do wyjścia pod ża¬ 
gle; rączy, prędki, skory, eipedi- 
to nobis homilie opus est; crp.ad 
caedcm; ad dicendum; animns ad 
nntum; i t. d. in erpedito esse, 
być na doręczu 

EipóUo, puli, pul-um, 3 wy pę¬ 
dzić, odpędzić, wypchnąć, nares 
ab litore in altum; ratis erpelli- 
tnr; naTigia in ripam ezpulsa 
(wpędzone); sagittam aren* (strze¬ 
lać); o osobach*, wypędzić, wy¬ 
gnać, aliquem domo, ciritate; ex 
republica; stąd: cipulsi, wygnań¬ 
cy; — przenoś, oddalić, morbum 

Superior 

bilemque; odjąć, somnos; usunąć, 
dubitationem rei; wybić co z pa¬ 
mięci, memoriam rei; pozbawić, 
spem; aliquem eliąuu re, ritŁ 
potestate. 

Szpondo, pendi, pensum, 3. wa¬ 
żyć, odważać, a stąd a) ponieważ 
starożytni złoto, srebro, i t. p- 
jako pieniądze ped wagą dawali: 
wypłacać, wydawać, numos; au- 
ri pondo centnm; al,cui rei (wy¬ 
płacać za co); eum ezpensum 
sumptui ferre solitum (przeznaczać 
zwykł fundusz na wydatki domo¬ 
we); pnmos certis nominibuj (u- 
mieścić dobrze pieniądze); ferre 
alicui expensas peennias (wyliczyć 
pieniądze, pożyczyć); poenas ali¬ 
cui (ponieść karę, byc ukaranym); 
b) — przenoś, rozważać, brać pod 
rozwagę, omnia; roluptates; argu- 
menta; meritis erpendite cauaam 
(oceniajcie podłng zasług). 

X)xperaefHolo, feci, factum, 3. o- 
budz.ić, ocucić; — przenoś, pobu¬ 
dzić, poruszyć, przerazić, Italiam 
tumultus eipergefecit terrore sn- 
bito. 

Ezporgisoor, perrectus, 3. obudzić 
się, ocknąć się; — przenoś, oży¬ 
wić się, wyjść z odrętwienia al¬ 
bo nieczynuości. 

Fxpertenj tis, czynny, przedsię- 
bierczy. Tir acer et experiens; 
2) doświadczony, laborant, poet. 

Biperientia, ae, ź. próba, doświad¬ 
czenie. 

Expeiimentum, i, ». próba, do¬ 
świadczenie, dowód na doświad¬ 
czeniu oparty; edere eiperimenta 
Tirtntis, dao dowody cnoty. 

X3xporior, pcTtus, 4. doświadczać, 
dochodzić, próbować, na próbę 
wystawiaó, Tim Teneni in serio; 
amlcos; amorcm, taciturnitatem 
alicujus; in boc natura, quid ef- 
ficere possit, lidetut ezperta; mię- 
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nyć się z kim, pójść z kim w za¬ 
pasy, Bi inteTire, quam Bomaaos 
nos eiperlri, maile!; si iterum 
wrperiri relint; prawować się, są¬ 
downie przeciw komu wystąpić, 
cam allquo, de tantis injuriis; gra- 
ri judicio, robić w cżćm próbę; 
zrobić i czego użytek, omnU; 
omnin de pace; rei erentum; ulti¬ 
ma; auiliom cztremum; liberta- 
tem; Imperium; primnm ezperiri 
Toluit, ut-; jus experiri lub sa¬ 
mo ezp., prawa swego sądownie 
dochodzić; omnia legibus; judi- 
cium popułi Roman (oddać pod 
rozstrzygniecie ludu Rzymskiego); 
2) doświadczyć, doznać, przeko¬ 
nać się, aliąuid; aliquem fortem 
inimicum; z 4 przyp. i tryb. bez. 
lub ze zdaniett wzgl.; poznać, 
wnioskować, de me ezperior, ex- 
periendo coguoacere aliquid. 

Bxpws„ tis, nie mający w czćm 
żadnego udziału, nie obznajmiony 
z czćm, nie mający czego, pozba¬ 
wiony, ogołocony; humaniiatis, e- 
rudinonia, literarum; rzadko z 6 
przyp. fama atque fortunie. 

Eipertun, a, urn, ten który do¬ 
świadczył, laborum, serńtudinis; 
bier doświadczony, rirtus. 

Bxneto, petivi, petitum, 3- chcićć 
co osiągnąć, a mianowicie: «)ży¬ 
czyć sobie. pragnąć, scire aliquid; 
mortem, dińtias; ó) domagać się, 
upominać się, żądać, aurilium ab 
aIiquo; pocnas ab aliquo (żądać 
ukarania); poenas alicujus rei (po¬ 
ciągnąć do kary za co); podobnież: 
supplicium; — przenoś, tempora 
mea ezpetunt medicos; marę me¬ 
dium terrae locum ezpetens (wci¬ 
skające się). 

BxpUtio, Aniu, i. oczyszczenie re¬ 
ligijne, odpokutowanie; diis rio- 
latis expiatio debetnr. 

ZbcpillUo, Ania, i. zdzierstwo, zra¬ 
bowanie. 

BipiUtor, Aida, m. zdzierca, łu¬ 
pieżca. 

BxpUo, 1. zrabować, złupić, właś. 
i przertoś. 

Bxpin«o, pinxi,pictum, 3. wyma¬ 
lować; — przenoś, opisać co ży¬ 
wo, motus hóminum 

Bxpio, 1. a) oczyścić, pod wzglę¬ 
dem religijnym, od skazy występ¬ 
ku , forum a sceleris restigiis; ar- 
tu nondum expiatis u neta cruo- 
ribus; i) gniew bogów ułagodzić, 
odwrócić zesłane od nieb złowro¬ 
gie znaki, prodiginm; rocemuoc- 
turnam; c) ze zbrodni się oczyścić, 
odpokutować, scelus snpplicio: — 
przenoś, naprawić, nagrodzić, in- 
commodum rirtute; cladem sieto- 
riis; dolarem (uspokoić, ukoić). 

Biplsoor, 1 wyławiać ryby; — 
przenoś, dowiadywać się pilnie, 
dochodzić, badać. 

Bxplanóte, pnysl. jasno, wyraźnie, 
wyrozumiale. 

Erplanitio, Anls, i. wykład, wy¬ 
jaśnienie, tłómaczenic. 

Bxplan£tua, a, urn, jasny, wy¬ 
raźny. 

Bxpttuo, 1. równćm co czynić, 
wyrównywać; i) rozszerzać, roz¬ 
przestrzeniać , - przenoś wykła¬ 
dać, wyjaśniać, tlómaczyć. 

Baplćo, plfri, plćtum, 2. napeł¬ 
niać, wypełniać, fossam aggere: 
paludem retibus atque aggere: ca- 
remaą; także borem frond) bus 
(nasycić, nakarmić), se sanguine 
alicujus. Stąd w szczególności: «) 
w znacz, wojen.: miejsce jakie zu¬ 
pełnie obsadzić, locum; omnem 
mumtionem rigiliis stationibus- 
que; 2) dopełnić co do liczby, 
uzupełnić, rumorom, legiones, 
rumem cohortes; quod deperierat 
eipletur; centurias, tribils (otrzy- 



312 Explorfttio Eipletlo 

m»ó tyle głosów na zgromadzenia 
ładu, ile potrzeba, aby być wy¬ 
branym na urząd); b) wynosić, 
czynić, acies duccnta milia exple- 
rerat; aurum quod summam ta- 
lenti oxpleret; także: justam mnrl 
altitudincm (doprowadzić do na¬ 
leżytej wysokości); c) poet prze- 
biedz, przelecieć, quinque orbcs 
cnrsu; -- przenoś, a) o mowie: 
sentcnti&s mollioribns numeris 
(napełnić, w sposób harmonijny 
wyrazić); hj wypełnić, wykonać, 
nczynic zadosyć, ofticium: mnnns 
susceptnm; omnem ezspectationem 
desiderii uostii; oracnli sortom; 
stąd: do skutku przyprowadzić, 
damnatiouem , supplicium; ritam 
beatam cumulate (znpełnie •uszczę¬ 
śliwić) ej zaspokoić, nasycić, si- 
tim, iram, odium; avaritiam pe- 
cunia; seyeritatem suam ahena 
inyidia; animum (chętkę , zaspo¬ 
koić); poet. z przyp. 2. animum 
eiplesse jnrahit ultricis flammae 
(zaspokoić zemstą). Yirg. Aen. II. 
586. 

SJxplStio, dnia, i. napełnienie, na¬ 
sycenie. (nały. 

Expletua, a, um, zupełny, dosko- 
ExpUoate,przysl. jasno, wyraźnie, 
dicere. 

ExpUcu.tio, &nie, i. rozwijanie, 
rozciąganie, rozpościeranie, ru- 
dentis; — przenoś, a) zapłacenie; 
b) wykład, tlónwczenie, objaśnie¬ 
nie, noininum, iabnlarum. 

Explicator, uria, m. wykładacz, 
tłómacz- 

Erpltoatrli, Icia, i. wyjaśnicielka. 
Bxplio&tu«, a, um, urządzony, 

uporządkowany, proriucia- causa; 
2) wyjaśniony, jasny, wyraźny, 
pewny. 

Ezpllcatua, us, m. wy siad, wy¬ 
jaśnienie. 

ŚzpUoitua, a, um, jasny, łatwy. 

consilium eiplicitius, zamiar po- 
dobniejszy do wykonania. 

Explico, Ael, atum, lub ui, i tum, 
1. rozwijać, roztoczyć, Testem, 
yolumen; i t. p. rozmarszczyc, 
wypogodzić, frontem; 2) w znacz, 
wojen, rozszerzyć, rozprzestrzenić, 
dać się rozwinąć, copias, ordines, 
agmen; naves; equitcs se explica- 
re coeperunt; ut multitudo na- 
vium eiplicari non potuerit. 3) — 
przenoś, a) ustnie lub na piśmie 
co rozwijać, wyjaśniać, rerbum, 
pbilosopbiam; cansas rerum; ra- 
tionem alicujns rei; consilia; sen- 
tentiam suam; opowiadać, wykła¬ 
dać, opisywać, vitam alterins to- 
tam, res (dzieła, czyny); Boma- 
nornm imperateres, także: tłóma- 
czyć, summomm oratorom Grae- 
cas orationes; hi przez badanie, 
rozmyślanie, śledzenie starać się 
rzecz wyjaśnić w przedmiocie za- 
wikłanym, trudnym do rozstrzy- 
gnienia, illos Yerntios; wymyślić, 
wynaleźć, ut ezplicarem, qnid 
esset optimum factu; c) sprawę 
załatwić; nomen (dłng zapłacić); 
w ogóle: w rzeczy jakiej prze¬ 
szkody, trudności usunąć, nego- 
tia, rem frumentariam; sumptus 
rei militans; do skutku przypro¬ 
wadzić, wykonać, mandat., prae- 
cepta, consilia, res; ułatwić, per 
artus fratris ezplicuit fugam; de 
hortis ezplica (przywiedź do skut¬ 
ku); z niebezpiecznego, przykre¬ 
go położenia wyprowadzić, wyra¬ 
tować, rempublicam; ut legatos 
fuga explicuerit 

Ezplódo, płosi, plosum, 3. wy¬ 
pchnąć, wyrzucić, wygwizdać, 
wyśmiać, zganić. 

Explór*te, pnyeł. pewnie, niewąt¬ 
pliwie, ezploratius promittere. 

Ezplorotio, Sals, i. badanie, śle¬ 
dzenie, rozważanie. 
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Exr>t orator, *ri», m. posiany na 
zwiady, szpieg. 

Ezploritus, a, um, pewny, nie¬ 
wątpliwy, niezawodny, pro explo- 
rato babere, mieć za rzecz pewną; 
ezploratum mibi est, wiem z pe¬ 
wnością. 

Ezpl&ro, 1. wybierać, npatrywać, 
regionem; locum castris iduneum; 
zbadać, wywiedzićć się, zasięgać 
wiadomości, locum, bostium iter, 
rem, consilinm bostium; regis ani- 
mum; dc Toluntatc alicujus; Phar- 
nabaznm misit ezploratum, dla do¬ 
wiedzenia się; ezplorato, po za- 
siągnieniu wiadomości; ze zdaniem 
zaleź, pytającem, ezplorato utrum-; 
myśłćć o środkach i drodze do 
czego, fugam domini; lupus insi- 
dias ezplorat ovilia circum (szuka 
(nicjsca, którędyby się mćgl do 
owczarni dostać); próbować, prze¬ 
konywać się, portE.s (czy są do¬ 
brze obwarowane); delata. 

Ezptdslo, dnie, i. odrzucenie, wy¬ 
gwizdani e. 

Bzpólio, 4. wygładzić; — prze¬ 
noś. wykształcić, wyćwiczyć, wy¬ 
doskonalić, aliquom doctrinis. 

Ezpolstio, dnia, i. wygładzenie, 
ozdobienie, urbana (upiększenie 
domu w mieście); —przenoś, przy¬ 
ozdobienie; wykształcenie, oratio 
ezpolitionc distincta. 

Bzpolitue, a, um, wygładzony;— 
przenoś, wykształcony, wydosko¬ 
nalony, doctrina graeca. 

Bxpdno, posui, poaltura, 3. wy¬ 
stawiać, pokazywać, rasa Sarnia; 
wyrzucać, pucros in prozima al- 
luvie; wysadzać kogo, wykładać 
co na ląd, miiites eznaribus; a- 
liquem in litore; socios dc pnppi- 
bus altis; Lemnos non haberet te ex- 
positum; aliquem in terra lub in 
terram; copias o.pportunis locis; ibi 
Themistoclcm ezponit; copias; os Or- 

pbei arenis, nalądwyrzucić,poei;— 
przenoś, wystawiać na niebezpie¬ 
czeństwo, narażać na co. aliquem 
ad ictus; domus ezposita cupidi- 
tati er Toluptatibus; ad ©owicia, 
2) ustawić, postawić, ibi in omni¬ 
bus coliibus ezpositas bostium co¬ 
pias armatas conspezit; Sunium 
ezpositum (wystający, sterczący);— 
przenoś, przedstawiać, stawiać 
przed oczy, praemia ałicui, ritam 
suam ad imitandum; factum (do 
naśladowania, na wzór); 3) wy¬ 
kładać;— przenoś, opisywać, opo¬ 
wiadać, krśślić, in majorum vir- 
tutibus ezponendis; antiquitatem 
totam in eo Toluminc; mores Gra- 
jornm; rem pluribus rerbis; eon- 
ditiones pacis; de vita imperato- 
rum; witam alicujus; alicujus bc- 
neńcia; in iisdem (libris) expo- 
suit ita,ut-; Tcrsibus ezposuit ita, 
ut- także z 4 przyp.- i tr. bez. 

Bxporrigo, rezi, reetnm, 3. roz¬ 
ciągać, przedłużać, equites in lon- 
gitudinem; munitiones prope eorum 
aciem. 

EzportStio, dnia, i. wynoszenie, 
wywóz. 

Ezporto. 1. wynosić co skąd, wy¬ 
prowadzać, wywozić, eua omnia; 
signa ez fanis; corpora luce ca- 
rentum tectis; funus ejus per ve- 
spillones ezportatum; res quae ex- 
portantur, aurum ex Italia Hiero- 
solyma; b) oddalać, wygnać, wy¬ 
wołać, in uitimas terras, 

Expcsbo, poposci, 3. prosić bar¬ 
dzo, usilnie, dopraszaćsię, Ticto- 
nam a diis; misericordiam; quod 
deos ezpoposci; pacom deitm; pre- 
cibus^zposcentes plebem, dareut- 
2) domagać się wydania, ad poe- 
nam; tui ezposcendi gratia; quum 
czposceretm publice. 

Bzpositlo, dnia, i. wyrzucenie, 
podrzucenie, infantis; 2) wykład 
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przedstawienie, wjbi, sententiae 
iti«; remm gastarum. 

BzpośtuMtlo, ónle, i. usilne do¬ 
maganie się; 2) zaskarżenie, skarga. 

Btpostulo, 1. Domagać się bardzo, 
nalegać, aliquid ab aiiquo; 2) u- 
skarżaćsię, żalić się na kogo, kłócić 
się o kcgo lub o co, cum aliquo de 
aliąua re; cum aliquo aliquid lub 
atiquem; z 4 przyp. i tryb. bez., 
se esse relićtum. 

Expr©»e», przytl. wyraźnie, dobi¬ 
tnie, trafnie. 

Ićzpreuio, ónls, i. wyciskanie, 
wyłażenie. 

H±pre*«ui, a, um, dobitny, wy¬ 
raźny, widoczny. 

Ibcpruno, pressi, pressum, .3. wy¬ 
tłaczać, wyciskać, succum ex se- 
aaaa; wymawiać wyraźnie, lite¬ 
ra*; — przenoś. silą wymód* co 
na kim, wymusić, pecuni&m ab 
aliquo; alicui eonfessionen ; z nt 
i tr. łącz. erpresii, ut negarent; 
2) wyrazić, wyrobić, simulacra 
«x auro; yultus perabenea signa, 
figo ras; — przenoś, wyrazie sło¬ 
wami, a mianowicie: a) opisywać, 
wykładać, wystawiać, imaginem 
consnetudinis et Titae alicujus; 
dicendo seusa; ©rafio®* mores; 
bellum; b) tłómaczyć, przekładać, 
aliquid latine; Terbum © rerbo, 
ad rerbum de Graecis; e) naśla¬ 
dować, oratorem lmitańdo; Fitem 
et coniuetudinem alicujus; 3) pod¬ 
nieść, wynieść do góry, »aquam 
machinationibus; aggar ezprimit 
twjte (podnosi). 

Bxprobr&tto, dnia, i. wyrzut, wy¬ 
rzucanie komu czago, alicui ali- 
cujm rei. 

BairSteo, 1. wyrzucać co komu, 
wymawiać, wyrzuty robić, alicui 
aKquH; alicui de aliqua re; z 4 
prtyp. i tryb. bez. 
■aprdmo, prompsi, promptum, 3. 

wydobywać, moostas roces; —prze¬ 
noś. pokazywać, objawiać, ńm elo- 
quentiae; odium, crudelitatem; 
industriam et laborem; wyrażać 
słowami, opowiadać, wykładać, 
c&usas et ordinem belli; Segcs de 
religione; ezpromere, quid dici 
possit 

i&cpusnabtlis, e, który może być. 
zdobyty. 

Bxpugnatio, dnie, :. zdobycie, 
oppidi, urbis, castrorum. 

Kxpugnax, eoi«, zniewalający, 
silnie działający. 

JSzpugno, 1. pokonać, zwalczyć, 
par vim lub vi; obsidione; w ogó¬ 
le: zdobyć, zająć, oppidum, ur- 
bes, nam; — przenoś, a) poko¬ 
nać, zniewolić, nakładać, prze¬ 
zwyciężyć, animum, pertinaciam; 
firnu? obsessos ezpugnarerat; coe- 
pta (do skutku przyprowadzić); 

rzemódz, wydrzćć, zgwałcić, pu- 
icitiam; decus muliebre; regnum; 

b) wymódz, legationem; summa ri 
ezpugnatum esse, ut tribnni erea- 
rentur; aegre cipugnarit, ut-.^ 

Bxpuisio, dnia, i. wypędzenie, 
wygnanie. 

BipuUor, ória, m. wyganiacz. 
Expultrix, iois, i. ta, która wy¬ 

gania. 
JBzpungo, punxi, punctum, 3. wy¬ 
mazać, wykreślić, nomen. 

SŁtpurgo, 1. oczyszczać, se ezpai. 
uniewinniać się; sermonem, po¬ 
prawiać. 

Bxpóto, 1. myślóć, rozważać, zgłę¬ 
biać. 

Bxqnllia©, arom, i. pagórek w Bzy- 
mie, gdzie były groby niewolni¬ 
ków i złoczyńców, stąd: B)xcf\ii- 
liariui, a, um, Eskwiharski; £x- 
quiiinus, a, um, Eskwiliński, Ei- 
quilius, a, um, Eskwiiijski, ty¬ 
czący się pagórka Eskwilińskiego. 

Bxgulro, quiaivi, ąuialtum, 3. 
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wyszukiwać, wybierać,dobierać, 
honores alicui; Terka ad gonum* 
2) badać, śledzić, pytać, dowia¬ 
dywać się: aliquid ab lub ex ali- 
qno; aiiqnid peraliquem; senten- 
tlaa; causas; Teritatem; roztrzą¬ 
sać, facta alicujus ad aliquid; 
3) żądać, wymagać, haec non ni¬ 
mi* exquiro a Graecis. 

E«iuiaita, oram, n. badania. 
Mxquiaite, prsytl. dokładnie, grun¬ 
townie, wytwornie. 

Bzaulaitua, a, um, wyborny, wy¬ 
śmienity, wytworny, także: szuka¬ 
ny, badany. 

Ezsacrifloo, sra, ofiarować. 
Exeaovio, Ire, przegtać się srożyć. 
Bzsaniniie, e, krwi pozbawiony, 
martwy, z sil obrany, errant ex- 
«ngucs et sine corpore umbrao;. 
zbladły ze strachu, mętu exs.; 
diffugbnua viau eiaaugues;—prze¬ 
noś. oschły, nieożywiony, oratio- 
ni* genua; b) sprawujący bladość, 
cuminum. 

Bxaareio, sarsi, sartam, 4. na¬ 
prawiać , nagradzać szkodę, aliquid 
•ilite rebus. 

Exsatio, |. nasycać, Tino ciboque; 
— przenoś, zaspokoić, ne mortc 
quidem alicujus ezsatiari. 

Stxsaturabilis, e, nasycony. 
. inutro, nasyca,, właś. i przenoś, 
animum. 

EScf jonsio, Onis, f. wysiadanie 
z okrętu, wylądowanie. 

Bzsolado, toidl, scissum, 3. wy¬ 
ciąć, zniszczyć, zburzyć. 

SUsoribo, scripsi, scriptum, 3. wy¬ 
pisywać, przepisywać. 

E&rsoulpo, sculpsi, sculptum, 3. 
wyskrobać, ?ersns; i) wyryć, wy¬ 
rżnąć, wyrobić dlótem, aliqnid 
e quoren; signum ex lapide. 

Exs4oo, scui, 8ectum, 1. wycinać, 
wyrzynać, wytępiać, trzebić, właś. 

P.-l. w 

i przenoś, linguam; parłeś Titioaaa 
reipublicae. 

Bneor&bilis, e, obrzydzania go¬ 

dny, bezecny, obmierzły, odium, 
guperbia; fi) carmen, formula prze¬ 
klinania. 

Bxseor&tio, ónla, i. przysięga 
z zaklęciem, złorzeczenie, prze¬ 
kleństwo. 

Euecrutus, a, um, przeklęty, 
obrzydły. 

Esseoror, 1. przeklinać, złorzeczyć, 
*liquem lub aliquid; lub samo 
exs. miotać złorzeczenia, in ali- 
quem; z nast. ut. i tr. łącz.; tak¬ 
że: zaklinać się, z zaklęciem przy¬ 
sięgać; ezsecrandus, ohydny, o- 
brzydzenia godny, obmierzły, 
bellnm. 

Eiaeotio, ónia, i. wyrżnięcie, wy¬ 
cinanie. 

Exiectttio, dnia, i. wykonanie, 
wypełnienie, negotii. 

Exseoiltor, ćris, n. wykonawca, 
propositornm. 

Bxsequlae, arum, i. pogrzeb, ob¬ 
chód pogrzebowy, spoliatos erse- 
quiis; cxsequias celebrans, sol- 
Tere. 

Ex*equiólls, e, pogrzebowy, do 
pogrzebu należący, carmen. 

Exaaquor, ąuutos lub cutus, 3. 
ścigać, prześladować, aliquem fer¬ 
ro et igni; dochodzić prawnie, u- 
trzymywać, jus; popierać, armii 
jus suum; mścić się, karać, karcić, 
rem tam atrocem; b) wykonywać, 
uskuteczniać, wypełniać, mandata, 
imperia, jussa, munia, consilia 
scelus; także bier. ezsecnto impe- 
rio; poddać się, zniość, fatum 
alicujus; e) opowiadać, opisywać, 
Terbis; aliqnid pluribus, obszer¬ 
nie rozwodzić się; d) przez pyta¬ 
nia, badania, rozmyślanie docho¬ 
dzić czego, wykryć co, w połą¬ 
czeniu z gerund. quaerendo, in 
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quirendo, sdsdtando, cogitando; 2) 
ciągnąć rzecz dalćj, prowadzić da- 
lój, ineepta; aliquid usque ad 
ertremum. 

Bsmóro, serui, eertma, 3. doby¬ 
wać, wystawiać, pokazać, linguim; 
caput ponto; odkryć, obnażyć, 
bnchia, iinmeroe' poet. Amazon 
unum erserta latoś; — przenoś, 
pokazać, wyjawić, narratio ex- 
serit. 

Knertii, bo, dobywać. 
Eialbilo, 1. wygwizdać. 
Bsaioe&tus, a, urn. wysączony, 
uschły; — przenoś, oschły, bez 
ozdób, orationis genu*. 

Ezsieoo, 1. suszyć, wysuszyć; — 
przenoś, wypić, Tina culullis. 

Ex*igno, 1, zapisywać, opisywać. 
KzaUio, silni, (slLii), sultum, 4. 
wyskoczyć skąd dokąd, in sic- 
cum; oculi eisiluere; 2) podsko¬ 
czyć, porwać się, ex lub de sel- 
la, etiatis, gaudio exs. 

Ezailiiun, ii, n. wygnanie, wy¬ 
wołanie z kraju, in eisilium pel- 
lere, eipellete, agere; miejsce 
pobytu za granicami kraju i sam 
pobyt, dircrsa exsilia et dirersas 
quaererc terras. 

Bxsisto, stiti, 3. pokazywać się, 
wychodzić, e lateoris; spelunca; 
w znacz, wojen.: wystąpić, e loco 
subito; — przenoś, powstawać, 
stać się, ex amicis inimid exsi- 
stnnt: bujus ex sermono ezstite- 
runt doctissimi riri; exsistlt ae- 
stu»; ex quo ezsistit, ut- (wyni¬ 
ka); 2) wychodzić na gćrę, e tar¬ 
ta; ah infeiis; Inter cures unum 
cornu exsistit; magna fiamma ez¬ 
sistit; ftuctus eisistunt; fons ez¬ 
sistit; - przenoś, wznosić się, 
wszczynać się, wychodzić na jaw, 
pokazać się, ezsistit motns, peri- 
culum, helium, terror 1 t p.; 
ezsistit contrOTenia inter eos, tak¬ 

że: magnus hic rir exsistit, rictor 
ezsistit; quac in principum rita 
egregia eistiterum 

Bzsolwo, solvi, ntdflku.es» 3. roz¬ 
wiązać, rozpętać, rozplatać, te¬ 
stem ; rozpuścić, roztopić, gię¬ 
ciem ; oddalić, famcm; 2) uwol¬ 
nić, wlać. i przenoś, se corpere 
(umrzeć), te eccupationibus; wy¬ 
płacić, zaspokoić, uiśdć długi, 
nomina; wypełnić, dopełnić, wy¬ 
wiązać się z przyrzeczenia, ezsol- 
Tit, qubd promiserat. 

Bxtonmia, e, bezsenny. 
Eisorbe-n, sorbui. 2$ wydągnąć, 

wyssać, sanguinem; — przenoś, 
pokonać, wytrzymać, znieść, dtf- 
ficultatem; pochłonąć, zagarnąć, 
zabrać, praedas; wycieńczyć, riros. 

Bxaora, sortis, nie podpadający 
losowaniu, equus tan., koń wy¬ 
brany, de ciągniony losem, wy¬ 
borny, poet.; 2) który nie losował, 
nie przez losowanie otrzymał, ex- 
sortem ducere honores; nie ma¬ 
jący w czćm udziału, culpae; ex- 
sors ipsa secandi. 

Eupatior, 1. wybacza z drogi, 
equi exspatiantur (rozbiegają się); 
rozszerzać się, flumina erspatiat* 
ruunt, poet. 

Bzspeotatio, 6nl«, i. oczekiwanie, 
pożądanie, pragnienie wygląda¬ 
nie czego, dekawość, z przyp. 2 
tego, ktćry oczekuje, omninnr, tu¬ 
dzież osoby albo rzeczy, na którą 
się oczekuje, Santa fnit ezspecta- 
tio (ciekawość) Tisendi Aldbiadis; 
także: morere alicui exspectatio- 
nem de aliqna re; praetcr lub 
contra ezspectatiouem, niespo¬ 
dzianie, wbrew oczekiwaniu. 

Bxspeot&tua, a, um, oczekiwany, 
pożądany, upragniony, quibns ab 
oris eispectate Tenis. 

Bx*p*oso, 1. czekać, oczekiwać, 
aUquem lub aliqnid, exspectabat, 
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quid consilii esperant; z nastę. 
dum. donec, ei (czy), ut i tr. 
łącz.; poet. me tranquilla senectua 
csspeciat (nadchodzi, zbliża się); 
2) ciekawym być, spodziewać file; 
obawiać się, lękać się; rem ari- 
dissime; cum magna spe; mortem; 
majorem motum Galliae; — prze¬ 
noś. potrzebować, oleae falcem 
ezspectant. 

Super jo, spersi, spersum, 3. 
skropić. 

Bxspee, bez nadziei, pozbawiony 
nadziei. 

Bxaplrfctfo dnia, ż. wyziew. 
Ex«plro, 1. wyziewać, flammas 
pectore; auras lub- animam, lub 
samo exsp. wyzionąć duszę, u- 
mrzćć, 2) powstawać, wszczynać 
się (o wiatrach), tis rentorum cx- 
spirare cupiens. 

Bxsplendesoo, splendui, 3. zaja- 
śnićć, zabłysnąć:—przenoś, świe¬ 
tnie się wydawać, celować, prze¬ 
wyższać, clarins ezsplendescebat. 

BzepSiio, 1. zlupić, ogołocić, po¬ 
zbawić czego, aliąnem aliqna re; 
fana -ique domos; sese, przy¬ 
wieść siebie do ubóstwa; — prze¬ 
noś. pozbawić, honorem et digni- 
tatsm alicttjns; aliquem auiilio 
suo. 

Ex*terno, 1. przestraszyć bardzo, 
ezsternata fngam tentabat; exster- 
nati eqni. 

Bzatimalo, 1. pobudzać, podusz- 
czać, rirum dictis. 

Ewatinotio, onis, i; zgaszenie, 
zniszczenie, zgon. 

Exatinator, dria, m. ien, który 
gasi, incendii; — przenoś, nisz¬ 
czyciel, regiae domos, który co 
przytłumia, koniec czemu kładzie, 
conjurationis, belli. 

Bxstinguo stinii, stinctum, 3. zga¬ 
sić, wygasić, ignem, incendium, 
lucern, faces, tśsmem i t p. na 
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str. biern. gasnąć, ignis eisdn- 
goitor, — przenoś, ugasić, aitim; 
zabić, pozbawić życia, jurenem; 
na str. bier. być zabitym, umizćć 
aistinctus amabitur idem; przy¬ 
tłumić, furorem alicujus, puścić 
w zapomnienie-, senno oblirione 
posterltatis eistinguitur, w ogóle: 
zniszczyć, przyprowadzić do upad¬ 
ku, ezstlncto senatu; gloriam rei 
militaris: h) wysuszyć, aquam ri- 
?is, sucum. 

Bxatirpo, 1. wykorzenić, wlaśc. 
i przenoś. Titia. 

Brato, toe, wystawać, występować, 
sterczeć, z prz. 6 i przy im. ex lub 
de lub samym przyp. 6; stąd: a) być 
widocznym, pokazywać się, wpa¬ 
dać w oczy, ezstant restigia; b) 
być, trwać, zostawać, ezst&nt e- 
pistol&e. 

Biatruotio, dnia, i. budowanie. 
Bzstruo, struxi, structum, 3. 

wznosić, atawiać, budować, ro- 
gum, aggerem, tumulos, tę rres i t.p. 
quum satis altitndo muri ezstru- 
cta rideretur (gdy zdawało się, że 
mur do znacznćj wysokości jest 
wzniesiony); nagromadzić, nazbie¬ 
rać, diritias; zaopatrzyć, focum 
lignis, memu.m epulis; — prze¬ 
noś. dojść do czego, nabyć ćo, 
altitudinem excellentiamque yir- 
tutnm. 

Bxsfido, 1. wypocić się, wydawać 
wilgoć, exsudat inutiiis buirtor,— 
przenoś, z 4 przyp. nad czśm się 
pocić, mozolić się, pracować 
z ciężkim trudem, quum Pedlus 
causas ctsudet. 

Exaul, aulłs, m. i I. wygnaniec 
i kobieta wygnana z kraju, z prz. 2; 
— przenoś. exsul mentis, pozba¬ 
wiony rozumu. 

Bxsulo, 1. być wygnanym, wy¬ 
wołanym z kraju, in Yolaeo* ex- 
(ulatum abiit. 
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Baaultabundua, a, om, wyskaku- 
jacy z radości, uniesiony rado¬ 
ścią. 

Bx«ult*tlo, Ania, i. wyskakiwa¬ 
nie; — przenoś, cieszenie się, uno¬ 
szenie się radością. 

JBbcRłiśtro, prtytł. wyskakując. 
Hbcaulto, 1. wyskakiwać, podska¬ 
kiwać, brykać, eqnns; boves in 
berba; o wodzie: poet. burzyć się, 
wrzść, bałwanić się, vada, lati- 
ces aestu; — przenoś, unosić się, 
laetitia, gandio; o mowie i mówcy: 
unosić się, bujać myślami, popi¬ 
sywać się, oratio ezsiritat in lau- 
de Tirtutum; terborum audacia. 

EbcsupermbiUs, e, dający się prze¬ 
zwyciężyć. 

Bxauperantla, ae, i. zuamienitośc, 
wydatne ść. 

Esauper&tlo, Ania, i. przesada, 
bćcaupero, 1. wznosić Się, wzina- 
*■* się, górować, flammae; — 
przenoś, celować, rtrtute, noblli- 
tate; 2) z 4 przyp- przebyć, jn- 
gum; wystawać nad czćm, jabae 
sanguineae ewsuperant undas; — 
przenoś, przewyższać, aliqnem sn- 
perbia; landes alicujns (okazać się 
wyższym nad pochwały); pizemódz, 
pokonać, consilium caecura. 

Bzaurdo, 1. ogłuszyć, —przenoś, 
patatom, przytępiać smak. 

Barogo, surrozi, surrectiun, 3. 
wstać, powstać, podnieść się, a ge- 
nibus; — przenoś, wznosić się, 
powiększać się, wzrastać. Borna 
aedificiis; wzmagać się, dolot; po¬ 
krzepiać się, nabierać mocy, res- 
publica. 

Exaueoitatlo, Ania, i. wzbudzenie 
uwagi. 

Kzanaoiśo, i obudzić, ocucic z u- 
śpienia; wzniecić, fiammam aura; 
magnum incenditun; — przenoś, 
ożywić, pobudzić, zachęcić, ani- 
mos. 

Brta,orum,N. wnętrzności źwierząt, 
z których starożytni przepowiadali 
przyszłość. 

Eitabeaoo, tnbni, 3. schnąć na 
ciele, nędznićć, niszczćć;—prze¬ 
noś. upadać, opiniones retustate. 

Zbctemplp, przyet, natychmiast, 
wnet, zaraz. 

Eatendo, tendi, tensum i tentom, 
3. rozciągać, rozpościerać, digi- 
tos; — przenoś, obalić kogo, ali- 
quem arena; na str. biern. rzucić 
się na ziemię; w znacz, wojen, 
rozciągnąć, rozwinąć, nclja la- 
tius: powiększać, agros; podwyż¬ 
szać, pretium; przeciągać, prze¬ 
wlekać, pngnam ad noctem: 
przenoś, aj rozszerzać, famam fac- 
tis; nomen in ultimas oras, sławę 
swego imienia rozciągnąć jak nąj- 
dalćj; b) sięgać nadzieją, spem; 
c) silić się, robić wysilenia, se 
snpra rires; se magnis itineribns, 
lub itiuers ext. (śpiesznym zdążać 
pochodem); aridos cursus, poet 

Extenaua, a, nm, lub ezteotus, 
rozciągły, obszerny, rozwlekły. 

Eiteiraitio, Ania, i. zmniejszenie, 
pizedstawienie rzeczy w mowie 
w sposób zmniejszający. 

Bztenu&tiu, a, nm, rozrzedzony, 
aer; — przenoś, mały, słaby, Tires. 

Esctenuo, 1. rozcieńczać, zmniej¬ 
szać; w znacz, wojen, zwężać, 
ścieśniać, angustiae eztenuabant 
agmen; — przenoś, zmniejszać, 
spem, errorem, molestiam; poni¬ 
żać w mowie, munus. 

Dziw, Inb eztórua, a, nm, ze¬ 
wnętrzny, obcy; stop. wyż. ezte- 
Tior, ins, comes ezterior, idący 
z lewśj strony; stop. najw. eztre- 
mus, i rzadko eztimus, a, nm 
ostatni, ostateczny, in eztremo 
libro, na końcu książki: eztremo 
bello, w końou wojny; nemu. 
eztremum, i, n. koniec, mundi. 
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•Mtotis, tftae; czasem samo n- 
tremnm bez przyp. 2, ad eitre- 
ntm, aa końcu, także wlicz. mu. 
eztrema łupem, granice państwa; 
w znaczeniu prrytł. eztremum lub 
eztremo, wreszcie, nakoniec; — 
przano*. ą) najgorszy, najniebez¬ 
pieczniejszy, największy, tempora, 
res, casus, opas, James i t p., 
ad entrema pervenire; 6) najniższy, 
najmniejszy, sors, ingenium. 

Ezterebro, 1. wywiercić, wyświ- 
drować. 

Bztergeo, teni, tersum, 2. wycie¬ 
rać, ucierać. 

Krtorior, patrz ezter; ezterius, 
patrz eztra, 

Eztanitu, a, om, zewnętrzny, ob¬ 
cy, zagraniczny, rwano. cudzo¬ 
ziemiec, trakt suis aztszuos fini- 
bus otnnee; eiterna, orom, n. 
przedmioty podpadające pod oczy. 

Bartęro, triri, thtum, 3. wycierać, 
ścierać, rozcierać, wykruszyć, 
grana, dbum; roztłuc, frontem 
calcibns. 

Batarreo, terrui, tcrrittan, 2. 
przestraszyć, zastraszyć, species 
improrisa ezterret; erterrita mon- 
ctris; poeŁ timuit ezterrita pen- 
nis, zadrżała ze strachu. 

Batem*, patrz ezter, 
Bzttmaaoo, Jim ii, 3. lękać się 
bardzo, być w wielkim strachu, 
aliąuid; de aliąna re, illud unum 
estimescebam, ne quid turpiter 
facerem. 

Bitemu*. a, gm, patrz exter. 
Hatlspex,ioi*, m. wróżący z wnętrz¬ 

ności zwierząt ofiarnych (exta). 
Bztollo, 3.'podnosić, wznosić, pu- 
gionem alte; aliquem In sublime; 
oculos ad sidem; — przenoś, py¬ 
sznić się, nadymać się, animos; 
dodawać komu serca, odwagi, ali- 
cul animos; chwalić, wysławiać, 
wynosić pod niebiosa, aiiąuem in 
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eoelurn laudibus lub aUquam ad 
ooelum, alicujus meritum rerbis; 
aliquid In majus; fortunom to- 
stram estollitis; wynosić kogo na 
godność, aliqnem. 

Extorqueo, torsi, tortom, 2. wy¬ 
jrzeć, wytrącić, trat, sicam, 
hastam, ferrum ei Inb de mani- 
bus; — przenoś, siłą co wydobyć, 
wymódz, wycisnąć, cognitioaem 
ex animis, reritatem; ze spój. ut 
i tr. łącz.; wyprowadzić kogo 
z błędu, alicui errorem; 2) mę¬ 
czyć kogo, serrilem iu modum 
ertortŁ 

Extorri*. e, wygnany, wywołany 
z kraju; wygnaniec, ab solo pa- 
trio in kostium urbem; agro Ko- 
mano; binc eztorres profugerint. 

Eztaii,prtytl. z wierzchu, zewnątrz, 
stop. wyż. ezterius, nil eztra est 
in nucę duri; eztra ąu&m si-, wy¬ 
jąwszy jeżeli-. 2) przyim. zewnątrz, 
za, po ta, za obrębem, extra ur¬ 
bem, prorinciam; wyłączając, o- 
prócz, eztis. ducem; aitrŁ islam 
conjurationem; wbrew, pomimo, 
eztra ordinem, wbrew przyjętemu, 
zwyczajnemu porządkowi; eztra 
consuetudinem; bez, eztra locum, 
eztra culpam. 

Brtraho, trazi, tractum, 3. wycią¬ 
gać co skąd, wyprowadzić, wy¬ 
wlekać, si ferrum eztr&zisset; aU- 
qnem domo; copias es hibernacu- 
hs; teina de rulnere; aliquem 
ri in publicum; hostea in aciem; 
auos omnes incolumes; —przenoś, 
wyprowadzić, uwolnić, urbem ex 
periculis; reiigionem ez animis, 
wybić komu z głowy skrupuł; 
wydać co na jaw, scelera in lu¬ 
cern; wynieść kogo, wywyższyć, 
aliquem ad honorem; 2) odkładać 
00, odwlekać, aliąuid; aliąuid in 
tertium annum; aliąuid usąuo ad 
noctem; in lucern, in multum did, 
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rem in adrentum consulis; uwo¬ 
dzić kogo czćm, aliquem ext.; 
przepędzić czas na czim, diem 
dicendi mora; tnduum disputatio- 
nibus; tempus noctis simułationc 
dcditionis: aestatem i t. p. 

Blxtraneu», a, om, zewnętrzny, 
powierzchowny, ornamenta; obcy, 
cndny, cognomcn. 

Eztraordlniriue, a, om, nadzwy¬ 
czajny, niepospolity, niezeodny ze 
zwyczajnym porządkiem i biegiem 
rzeczy, imperium, honor. 

Ebctr&rius, a, mi, 'zewnętrzny, 
przychodni, obcy. 

Bztremitaa, wis, i. ostateczność, 
koniec, granica, obwód. 

Bxtr smuci, a, urn, patrz cxtcr. 
Exśrico, 1. wywikłać, rozplątac, 

cerram plagis; - przenoś, zdo¬ 
być się na co, dostać skąd, nu- 
mos; ectricas nihil, nic nie do¬ 
każesz. 

Eittrinaśoui, pnt/sł. z wierzchu, 
zewnątrz, ze strony zewnętrznej, 
imagines citrinsecus irrumpunt in 
auimos; oprócz tego, infinitam er- 
trinsecus Persarum nobilitatem 
cepit. 

Extrudo, trusi, trusum, 3. wy¬ 
pchnąć, wygnać, wyrzucić kogo 
lub co skąd, ahquem domo; 2) 
wypędzić, wypchnąć dokąd, ali- 
qnem In viam; in Macedoniom; 
odeprzćć, utrzymać, mareaggere; 
pozbyć się, zbyć, sprzedać, merces. 

JSstumdo, tudi, tusum, 3. wybi¬ 
jać, wyrzynac, robie płaskorzeźbę, 
ancilia; wyrobić, wymyślić, quis 
nobis eitudit Lanc jutem'i; — 
przenoś, rozpędzić, iabor eztudit 
fastidia. 

Erturbo, 1. wypychać, wyganiać, 
wyrzucać, plebem ex agris; co- 
plas campo: aliquem ciritate, pro- 
rincia: wytnć z posiadłości, ali- 
quem o possessionibus; aliquem 

fortunie omnibus; — przenoś, na¬ 
bawić niepokojem, mentem alicu- 
jus; zniszczyć, spem pacis. 

Ewubero, 1. obfitować, opływać 
w co, pomis eiuberat arbor, lu- 
xuna foliorum esuberat umbra. 

Exuloero, 1. jątrzyć, rozrauić; — 
przenoś, a) pogorszyć, zepsuć, res; 
h) rozjątrzyć, rozgniewa.., urazić, 
esulcaratus ammus; gratiam exul- 
cerare; ira eiulcerati animi. 

Exululo, 1. wyć; cxululatus, a, 
um, ten który wył, lub dziki 
krzyk wydawał. 

Exundo, 1. wylewać, występować 
z brzegów, burzyć się. 

Exuo, ul, fitum, 3. wyciągać, wy¬ 
dobywać, telum e rulnere, ensein 
ragroa; membra peliibus ezucrunt, 
zrzucili z siebie skórę zwierzęcą, 
Hor. Epod. 17, 15; se monstris, 
złożyć dziką, nienaturalną postać; 
hordea de palea, oczyścić z ple¬ 
wy; — przenoś, se cx laąueis. 
wydobyć się; mihi cx animo exui 
non potetst, esse deos, nie mogę 
się wyrzec tćj myśli-; hominem 
ex hominc, wyzuć się z uczuć 
ludzkości; se jugo lub jugum, 
wydobyć się z pod jarzma, zrzu¬ 
cić z siebie jarzmo; 2) zdjąć, 
zwlec, odjąć, yestem, amiculum; 
alas; pbaretram kamero; alicui 
clipeum; po et.: cmitur connift, 
pozbywa się rogów; —■ przenoś. 
aj stracić, wyzuć się, humanita- 
tem; antiquos mores; uwolnić się, 
pozbyć się, oswobodzić się, ser- 
Titutcm, feritatem i t. p. b) wy¬ 
zuć, pozbawić, ogołocić; w znacz, 
wojen, hostem armis, impedimen- 
tis, castris. 

Exuro, ussi, ustum, 3. wypalić, 
aliis scelus ciuritur igne; 2) spa¬ 
lić, w perzynę obrócić, ctassem, 
narigium, oppidum i t. p.; takie 
o słońcu: loca solis ardonbus 
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exnsta; erustus ager, — przenoś. Exuvlfc«, Srom, i. suknie, odzie! 
niszczyć, vis reueni fenom em- i to wszystko, co się zdejmuje 
rit; b) o pragnieniu: dokuczać, z kogo; 2) lupy nieprzyjacielskie; 
dręczyć, sitis exurit fitigatos. Hector exuvias indutu# Achilis; 

Bxu*tic.Ani*, i. wypalenie, spa- nauticae; S* skóra ściągnięta ze 
lenie. źwierząt, leonis, boris. 

F. 
Faba, m, i. bób, pnytloimer. 
istbaec in me cndetur faba, to się 
na mnie skrupi. 

F&balls, ae, i. bobowy, do bobu 
należący. 

Fabaria, is, m. rzeka w krainie 
Sabinów. 

Fabąrlus, a, um, bobowy. 
Fabelle., ae, i. a) krótka powieść; 

6) bajeczka; c) mała sztuka tea¬ 
tralna. 

Faber, bri, m. w ogóle: rzemieśl¬ 
nik, przydany wyraz pokazuje 
gatunek rzemiosła, lignarius, cie¬ 
śla; ferraiius, kowal; aeranus, 
bronzowmk, kotlarz i t. p.; w licz. 
um. fabn, orosi, ». rzemieślnicy 
przy wojsku, na których czele 
był magister fabrum (t. j. fabro- 
rum); — przenoś, faber suae for¬ 
tunne. sprawca swojego losu. 

Faber, bra, brum, sztuczny, mi¬ 
sterny. 

Fabius, ii, m, nazwisko rodu 
Rzymskiego; gtąd pnyru Fabius 
i Fabianus, a, um, do Fabiusza 
należący: fornir lnb arcus, luk 
lub brama tryumfalna, którą Q. 
Fabius Max,mus wystawił. 

Fabratśria, ae,i. miasto Wolaków; 
stąd: Fabratern, orum, m. Fabra- 
temowie. 

Fabrefloio, feci, factum, 3. sztu¬ 
cznie co wyrabiać, składać. 

Fabrioa, ae, i. rzemiosło, sztuka, 
szczegół, budownictwo; 2) wyro¬ 

bienie, obrobienie, wyrób; aeris 
et ferii: membrorum, naturae di- 
hgentem fabricam imitata est bo- 
minum Terecundia; 3) rękodziei- 
nia, warsztat rzemieślniczy, za¬ 
kład. 

Fabricatio, Ania, g. kształtowanie, 
budowa, bominis; w odniesieniu 
do wymowy, sztuka. 

Fabrie&tor, Arie, m. rzemieślnik, 
twórca, budownik, sprawca, tanti 
opens; wynalazca, doli. 

Fabricius. ii, ». nazwisko rodu 
fizymskiego; stąd: przym. Fabri- 
cius i Fabricianus, a, um, tyczą¬ 
cy się Fabrycyusza. 

Fabrioo, 1. tworzyć, kształcić, 
cratera. 

Fabrioor, 1. budować, wyrobić 
ztwardego materyału, wykuć,it. p., 
gladium, fulmen, signa; tworzyć, 
rerba. 

Fabrilia, e, rzemieślniczy, tyczący 
się rzemiosła lub sztuki, tractaut 
fabriiia fabri, rzemieślnik oddaje 
się tej robocie, na której się zna. 

Fabuła, ae, ś. wieść, pogłoska, 
fabulam fieri lub esse, stać się, 
lub być przedmiotem mowy; — 
przystoicie,: lupus in fabuła, o wil¬ 
ku mowa, a wilk w sieci; 2) baj¬ 
ka, powieść zmyślona, Aesopi; 
3) sztuka teatralna, tragedya, ko¬ 
mę dy a, fabułas dare, docere. 

Fabiilor, 1. gadać, bredzić, pleść, 
bajać. 
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Fabulósus, a, um, bajeczny, pe¬ 
łen bajek, carmiua; Hyduspcs Ł, 
izeka w Indyach, o której wiele 
bajek pisano; antiquitas 1. 

Faoesso, faceseftł, facessltum, 3. 
sprawić co rozkazano, wykonać, 
wypełnić, jussa, praecepta; w zna¬ 
czeniu przeciwnćm: nabawić kogo 
czćm, alicui negotinm (narobić 
kłopotu); 2)nieprzecb. oddalić się, 
usunąć się, ez urbe finibusque; 
ab omni societate reipubl. 

Faceta, przysl. dowcipnie, żarto¬ 
bliwie, dicere, irńdere. 

F&cśtia, ae, r. i facetiae, arum, 
żart dowcipny, aliąuem snperare 
sale facetiisque. 

Faoćtus, a, um, udamy, delika¬ 
tny, pełen powabu; stąd: facetum, 
i, n. przedmiot przyjemny, molle 
atque facetum Yirgilio annuerunt 
gaudentes rurę Camaerae; A) do¬ 
wcipny, żartobliwy, wesołego uspo¬ 
sobienia. 

F&elee, ei, ś. postać czegokolwiek, 
powierzchowność, widok, montis; 
reipublicae, cmtatis; A) oblicze, 
twarz, de facie aliquem nosse. 

Famie, przysl. łatwo, bez trudno¬ 
ści, ediscere, resistere, quo faci- 
lius inteliigi posset; bez wahania, 
chętnie, pati, carere; pewno, bez 
zaprzeczenia, bez wątpienia, f. prin- 
ceps; f. dcterrimus; Graeciae f. 
doctissimus. 

Facill*. e, łatwy, snadny, nietru¬ 
dny, dogodny, sposobny, zręczny, 
łatwy do obrobienia, wykończe¬ 
nia, wykonania, uskutecznienia, 
zniesienia i t. p; facile ad ero- 
dendum; facile dictu, intellectn; 
sibi esse facile z tr. bez.; quod 
ci fuit facillimum, ut-; campus 
operi f.; in facili, e lub er fa- 
cili, z łatwością, łatwo; 2) skłon¬ 
ny, chętny, gotowy, * commcrcio; 
ustępujący, przystępny, towarzy¬ 

ski, grzeczny, uprzejmy, łaskawy 
popular, homo; aaris, mores; f. 
ad concedendum; f. in hominibus 
admittendls; f. impetrandae To¬ 
mie; f. amicitia; A) łatwo dający 
się poruszyć, kierować, zwrotny, 
obrotny, oculi; łatwo się tłdma- 
czący, f. ud dicendum. 

Fooilitas, &tis, i. przystępność, 
uprzejmość, grzeczność, powol¬ 
ność, dobroć i t. p. 

Faeinoróaus, a, nm, występny, 
zbrodniczy. 

Facrimu*, orla, n. uczynek, czyn, 
praeclara rei militaria facinora, 
2) gdy nie mu dodanego przy¬ 
miotnika, oznacza występek, bez¬ 
prawie, facinns admittere, gości- 
peTe; fadnua est rincire cirem 
Bomanum. 

Facio, feci, factum, 3. (w znacz, 
bier. fio, factus sum, fieri); I) 
robić, działać, sporządzać, two¬ 
rzyć, librom, rersus, orattonem, 
epigramma; uskutecznić, wykonać, 
faewus, caedem; o ogniu: roznie¬ 
cić, iguem ez lignis; nabyć, za¬ 
robić, nagromadzić, magnata pe- 
cuniam ex raetallis; praedas ab 
aliquo; diłities ez aliqua re; ze¬ 
brać, wystawić, manum (oddział 
wojska); dać, tributum; lidem f.; 
zjednać wiarę; audientiam f., dać 
posłuchanie; uegotium alicui f., 
wmówić w niebezpieczeństwo, na¬ 
robić komu kłopotu; audacla* f., 
ośmielić; animum f., dodać surca; 
copiam f., dać sposobność; jactn- 
ram lub detrimentum f.. ponieść 
stratę; stipendia f., służyć w woj¬ 
sku; qnid faciam? cóż pocznę?; 
quidnam facerent de rebus suis, 
coby mieli zrobić w swćm poło¬ 
żeniu; quid hoc homine lub huic 
bomini faciss, coby wypadało zro¬ 
bić z tym człowiekiem?; facere 
z ut i tr. łącz. dokazać, fac, ut-- 
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albo samym Ir. łącz. (dla wzmo¬ 
cnienia wyobrażenia działalności), 
fac, cogites, pomyśl; z tryb. bes. 
przypuszczać, wystawiać sobie, 
fac animos non remanere; z prz. 2. 
a) w znaczenia posiadania, ali- 
quid potestatis lob ditionis snae 
facere, zagarnąć co pod swoją 
władz;; omnia arbitriisoi, wszyst¬ 
ko zrobić zależnem od swćj wła¬ 
dzy lnb woli; aliąnem proprii ja- 
ris, zrobić kogo niezależnym; b) 

w znacz, wartości: cenić, szaco¬ 
wać, parri, magni, plnrń>;qu*nti 
me faceres; lncri facere, zyskać 
(porów. aeqnns); z podwójnym 
przyp. 4 kogo lnb co zrobić czćm, 
aliąuem consn lem, regem, heredem, 
testem, renm; Siciliam prorin- 
ciam; także: rerbis se locupletem, 
mówić o sobie, że się posiada 
bogactwa; z imiesł. cz, ter.: kogo 
jako mówiącego, działającego wpro¬ 
wadzać, przedstawiać; II) nie- 
przech. &) działać, postępować, 
S przysł. recte ant perperam; a- 
mioe, mperito, aegro alicni; b) 
w znacz, relig. czynić ofiary, ali- 
cni; rttoli; c) należćć do czyjego 
stronnictwa, trzymać z kim, sprzy¬ 
jać komn, com alifno lnb ab 
aliqno; zaś: f. adrersus aliqnem, 
działać przeciw komu; 2) o przedm. 
nieżyjących: a) służyć, być przy¬ 
datnym, poet. utc coelnm nec 
aqaae faciont; b) stosować się, n- 
chodzić; ad talem formamnonfa- 
cit iste locns, poet. 

Factćon, forma grec. zamiast fa- 
ciendnm, w żarcie. 

Factio, dnia , i. robienie, testamen- 
tif. prawo robienia testamentu; 2) 
stowarzyszenie, związek prywatny 
lab polityczny, cam facaośi susa 
Becandanun nomen imponerent; 
spisek , militaris; qnae intor bonos 
amicitia est, inter malos factio. 

Vaettósns, a, mn, ubiegający się 
o zjednanie sobie wielu stronni¬ 
ków; chciwy panowania. 

Paotito, 1. często czynić, quod 
reteres factitarerunt, zwykli byli 
robić; naznaczać, aliquem he¬ 
redem. 

PaeSom. i, m. czyn, dzieło, rzecz 
zrobiona, illostre, egregium, prae- 
claram. 

Faotus, a, um, sztucznie wyrobio¬ 
ny, argentnm; eunt auri pondera 
faeti; o mowie: wypracowana, 
oratio polita et facta; c ludziach: 
uczony, wykształcony, iomi faeti 
artifices. 

Paoultas, &iis, i. łatwość działa¬ 
nia. stąd: 1) siła, moc, uzdolnie¬ 
nie, usposobienie, talent, dar przy¬ 
rodzenia , ingenii; 2) możność, 
sposobność, środek do załatwienia, 
uskutecznienia czego, dare facul- 
tatem rei faciendae; stąd: a) ma¬ 
jątek, zamożność, zwykle w licz. 
mn. ne mąjor sit benignitas, quam 
facultates; b) zapas, znaczna ilość, 
omuium rerum in oppido summa 
łacnltas; navium. 

Faounde, prsytl. wymownie. 
Faoundia, ae, i. łatwość mówie¬ 
nia, wymowa. 

Paoundu*, a, um, wymowny, ho¬ 
mo; toż, lingua, oratio. 

Paeoula, ae, i. lagier. 
FaesuUo, arom, i. miasto w Etm- 
ryi; stąd:Faesnlanns, a, um, Fe- 
znlański; nectow. Fezulańczyk. 

Faez, faecis, i. drożdże, osad, ła¬ 
gier, falerna foece miscet rina;— 
przenoś, o ludziach: motłoch, ga- 
wiedź. 

Fagmeus, i ftguius, a, um, 
bukowy. 

i, (us, poet.), i. buk. 
Palarloa, ae, i. pocisk wielki; grot 
palny. 

Falcariu*, ii, m. robiący kosy, 
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handlujący kosami, inter falca- 

rio3, odnosi się do ulicy, gdzie 
się tego rodzaju wyroby znajdo¬ 

wały. 
Falcatua, a, urn, kosami uzbrojo¬ 

ny, opatrzony, currus, quadrigae; 

2) mający kształt kosy. ensis. 
Falctdiua a, urn, nazwa Ezym- 

skiego rodu; stąd Faicidianus, 

a, um, falcydyański. 
Folcifer, Sra, erum - noszący kosę, 

uzbrojony kosą; przydomek Sa¬ 

turna. 
Falco, onis, m- sokół. 
Faleriijórum, m. miasto Falisków. 

Falerinus, a, um, = Falernus. 
Falermia ager, pole w Kampanii 

słynące niegdyś orze wy borne in 

winem; stąd: rites lub uTae Fa- 

lernae, prela F.: i tmczow. Faler- 
num, i, «. wino Falernejskie, 

także: Falernum nazywała się po¬ 

siadłość wiejska Pompejusza. 
Faliści, o rum, fl». ind w Etruryi 
i główne jego miasto: cepit et 

FtiUscos, non minus notilem ci- 
«itatem; stąd: Faliscus, a, um, do 
Falisków należący, etc Falisco, 

z krainy Faiiskdw. 
Fallacla, ae, i. oszukaństwo, pod¬ 

stęp, podejście, zdrada. 
Fail&oiióąuus, a,um, nieszczerze, 

cliytro mówiący. 
Faliaciter, przysl. zdradliwie, chy¬ 
tro, fałszywie. 

Fałla*. sole, zdradliwy. zwodniczy, 

mylny, ehytry, podstępny, astro¬ 
logii spes, imitatio Tirtutis. 

Fallo, fefelli, fal sum, 3. omylić, 

oszukać, podejść, fallit me ali- 
quid, mylę się w tzóm; ea res 
i] lam fefellit, to go w błąd wpro¬ 

wadziło; Si fallo, jeżeli nie do- 
dotrzymuję slow*; stąd: nieosob. 

fellit me, Indsę się, ®yl« si«; 
także z nast. quin, i tr. łącz. ne- 
que Caesarem fefellit, quin ab ii* 

cobortibus initium victoriae ori- 

retur, nifc mylił się Cezar, wie¬ 
dział dobrze, iż-; w formie bier. 
fallor, mylę się. W szczegół. «i 
aliquem aliqn* re, oszukać kogo 
w czćm; fallere depositum, w spo¬ 

sób podstępny zabrać, zatrzymać 
przedmiot sobie powierzony; fulem, 
promissum, deitram, złamać wiarę, 

niedotrzymać słowa, obietnicy; 
mandata, nie wykonać zlecenia. 

5) fallere aliquem lub samo f., 
być niepostrzeżonym, ujść czyjej 

wiadomości; także z imiesł. fallit 
hostis incedens, nieprzyjaciel nad¬ 

chodzi niepostrzeiouy, nieznacznie, 

nec fefellit Teuiens Tuscuianum 

dneem; wódz T spostrzegł go 
nadchodzącego; c) czas tak prze¬ 

pędzać, że niepostrzeżenie upły¬ 
wa, noctem, koras sermoniJros; 

także o przykrościach, które się 
nieznacznie przebywa, labores; cu 

ram sino et somno fallere, topie 
troski we śnie i w winie; d) ukry¬ 
wać, taić, furta; e) zmyślać, uda 
wac, faciem alicujus; /) gradus 

instabilis fallit aliquem, krok nie¬ 
pewny, słaby sprawuje, że . się 

kto chwieje, potyka; restigium 
fallero (o ślizkiej drodze, na ktć- 
rćj pewnych kroków stawiać nie 

można); podobnież: iu pronopede 

se f&Ucnte. 
Falso, patii falsus. 
Falami, a, um, zmyślony, nie¬ 

prawdziwy, fałszywy, mylny, lite- 
rae, gaudium; obłudny, homo; 

rseaow. falsum, i, a- fałsz, kłam¬ 
stwo, fal sum pro Tero credere: 
rmytl. falso, fałszywie, mylnie, 
falso nunciabatur, czasem samo 

falso, sperans occuli posse; falso, 

w tćm mylił Się. 
Fal*, falcis, i. kosa, sierp, także 

nóż ogrodniczy, falco vitem pre- 

more; falces murales, lub samo 
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falce*, haki zakrzywione służące 
do niszczenia murów podczas oblę¬ 
żenia, lub do ściągania oblężo¬ 

nych z muru. 
rama, ae, i. wieść, pogłoska, de 

aliqua re, lab z przyp. 2; fult 
fama, renenum sumpsisse; f. eiie- 
rat, Artaxerxem comparare clas- 

sem; b) dobre imię, wziętość, sła¬ 
wa, bon&m famaia espetcre; fa- 
mae consulere; magnam sui fa- 

mam relinąuere; c) niesława, fa- 
mam inconstantiae pertimescere; d) 
n poet. Fama wieść w postaci o- 

soby: Fama malum, quo non aliud 

velocius ulłum. 
Famę*, is, i. głód, łaknienie, chęć 

do jedzenia-, famom depellere, 
esplere; niedostatek żywności, 

Saguntini famę ricti snnt; fames, 
quae tum erat in Asia; nisi tanta 
fames fnisset i t. p. — przenoś, 
chciwość, zbyteczne pragnienie 
czego, auri sacra fames; ■>) oschłość 

mowy, brak rozwinięcia, oży¬ 

wienia. 
Familia, ae, i. (przyp. 2 familias 

po wyrazach pater, mater, filins, 

filia), czeladź, słnżba, 3lużący, 
usns est familia optima, vix me- 

diocri; stąd: niewolnicy, poddani 
jakiego pana, Orgctorix rautem 
familiam coegit; także zbiór, gro¬ 

mada szermierzy, f. gladiatorom 
Lab samo f-, familiam dncere, być 
na czele szermierzy, b) domowni¬ 
cy, osoby dom składające (wolni 

i niewolnicy); e) majętność, mają¬ 
tek, dziedzictwo, zapasy, zasób, 
familiae erciscundae causam agere; 
decem dierum; d) familia, kre¬ 

wni, którym służyło jedno imię 
(cognomen) i którzy stanowili 
część podrzędną rodu (gens), illn- 

stris familia; e) sekta filozofów, 

zwolennicy. 
Famili&ris, e, do domu należący, 

domowy, lares, copiae; res f., go¬ 
spodarstwo, majątek; należący do 
familii, familijny, funns, consi- 
lium; h) poufały, będący w zaży¬ 
łości , familiarissimus quisque; ne- 
czotc. famili&ris, is, m. przyjaciel, 
powiernik, unus ex intimis meis 
familiaribus; c) także o przedmio¬ 
tach nieżywot.: poufały, serm©, 
aditus; jura, prawa przyjaźni; d) 
pars f. lub fissum f., w wieszcz- 
biarstwie, część rozciętych wnętrz-1 
ności bydlęcia ofiarnego, która ro¬ 
kowała względem przyszłości po¬ 
wodzenia osćb domowych, przyja¬ 
ciół i rzeczypospolitćj. 

Familiaiitu, ati*, i- ponfałośc, Za¬ 
żyłość, ścisła przyjaźń, yenire in fa- 
miiiaritatem alicujns; coutrahcre f. 

Familia’-!ter, pnyst. poufale, po 
przyjacielsku, vivere cum aliquo, 
uti aliquo. 

Famoeufc, a, um, sławny, slyną^ 
cy, zawołany, często także w złej 
myśli: okrzyczany, osławiony. 2) 
krzywdzący czyją sławę, potwar- 
czy, libelli, carmen. 

Familia, ae, i. patrz famulns. 
Famularls, e, odnoszący się do 

sług, niewolników. 
Famulatus, us, w. służba, nie¬ 
wola, wlaś. i przenoś. 

Famulor, 1. służyć, pełnić obo¬ 
wiązki slngi, qui praeesse debe- 
rent, famulantur. 

Familii!*, służący, posługujący, 
o żywot, i nieżywot. przedmiotach: 
iieczmjo. a) famulns, i, m. sługa, 
służebnik: ć) famula, se, i. słn- 
ga, służebnica, niewolnica, wlaś. 
i przenoś. 

F&naticutt, a, um, natchniony od 
bóstwa, zagorzały, homo, carmen, 
error i t. p. 

Fantuu*, £, nm, nazwanie Kzym- 
skiego rodu: stąd: Fannianus, a, 
um, Fanniański. 
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Fazram, i, ». miejsce bóstwu po¬ 
święcone; Świątynie wraz t ob- 
wodem do nićj należącym. 

Faaum, i, ił miasto w Umbryl. 
Far, farris, n. zboże wszelkie; 2) 
jęczmień, orkisz. 

Farolo, farsi, fartom, 4. napy- 
chać, nadziewać. 

Far Ina, ae, i- mąka. . 
Farrigo, inia, i. mieszanina zboza. 
Fartor, oris, kiełbaśnik. 
Fas, n. meodmien. prawo boskie, 

stąd: o) święty obowiązek, prawo 
święte, prawo natury; wszystko, 
co się godzi, co jest pozwolone, 
możne, fas est, z tr. bez. si fas 
est dicęre; sl eos boc appeliar, 
nomine fas est; także z sop. fas 
est dieto; b) los, przeznaczenie, 
fas erat me sociare. 

Faoołb, ae, *• przepaska, prze¬ 
wiązka, ‘zawiązka. 

FaecioulEi, i, «*. pęk, Y^ka, 
pakiet, librorum; florom, bukiet. 

Fascóno, 1. urzekać, oczarować. 
Faacinum • i, — penis. 
Faseióla, ae, i. mała przepaska. 
Fasola,is, m. pęk, wiązka; fasces 

pęki rózg noszone przez liktorow Sized urzędnikami najwyższymi 
la oznaczenia ich władzy, prae- 

ferre; atąd o wysokich godno¬ 
ściach: deferre fasces indigno. 

Fasti, oruni, patrz fastus. 
m. itidio, 4. brzydzić się ezćm, 

wstręt, odrazę mifeć od ezdgo, 
gardzić, mianow. w odniesieniu 
do pokarmów i napojów, olua; - 
przenoś, gardzić, odrzucać co, *- 
lięuem lub uliąuid; także: nieza¬ 
dowolenie objawiać, in recte fac- 
tis fastidiunt; z tr. bejp. acciperc 
&Uqnem in numerum. 

Fastidióse, pnytl- niechętnie, ze 
wstrętem, z przykrością. 

Fastldióstu, a, om, zaarowiony, 
znudzony czćm, przykrzący sobie 

co, terrae, literarum Latinanun; 
trudny do zaspokojenia, wybre¬ 
dny, także: pogardzający, brzy¬ 
dzący się czćm, wynoszący się; 
2) ckliwość sprawujący, obrzy¬ 
dliwy, copia, aegntudo. 

Fastidlum, ii, »■ wstręt, brzy¬ 
dzenie się, ckliwość, obrzydlt- 
wość, odraza, wzgarda, wlaśc. 
i przenoś, magna mowent stoma- 
cbo fastidis; cibi; audiendL 

FasHgłum, ii, "■ wzniesienie, wy¬ 
sokość, szczyt, wierzchołek, alti- 
tndiniś; aquae; munitionis, aun, 
templorum, Cajńtolii; — przenoś, 
wysokość, a mianowicie: •) gór- 
ność, znaczenie, dostojność, stsa, 
ut rifastigie steterit in utraąue 
fartoa (był w jednakowym stanie 
usposobienia umysłowego); arbem 
ad tantum f. ezehere; f. regium; 
f. imperii; suum; tantum; ejusdem 
fastigii dres; S) szczyt, in sum¬ 
mo aut fostigio aut periculo; 
praeterita* fortunae; 2) spadzi- 
stość, panlatim angustiore aa in- 
fimam fastigio; molli, lenioro fa- 
stigio: docliris loeus tenui fasti- 
gio Tergebat; f. tetra©; 3) głębo¬ 
kość, scrobibus, quae sint fasti- 
gia.Virg. Geor. II. 288. 

Faatigo, 1. ostro zakończać, biern. 
ostro się kończyć, sterczćć, wzno¬ 
sić się, in acntum acnmen; testu- 
do fastigata; 2) spuszczać na dół; 
bier. spuszczać się, obniżać się, 
fastigatus collis; f. tigna. 

Fastus, us, *». duma, dumne o- 
bejśde się, pogarda, okazałość. 

Fastus, a, urn, w połączeniu z wy¬ 
razem dies, zwykle w licz- mn. 
oznacza dnie, w których pretor 
w Bzymie mógł odbywać sądy. 
Spis takich dni znajdował mę dłu¬ 
go w ręku kapłanów zwanych 
Ponfifices; dopiero w r. 4tó od 
zatoń. Bz. wykaz ich był obja- 
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wionym publicznie. Do tego wy¬ 
kazu przyłączono obszerniejsze 
wyszczególnienie dni świątecz- 
nycb, ofiar, igrzysk i ważniejszych 
wypadków rzeczypospolitój; stąd 
wyraz fasti oznacza kalendarz. 
Fasti consnlares lnb magistratuum, 
obejmowały poczet najwyższych 
urzędników porządkiem lat spi¬ 
sany. 

Fat&lia, e, od losu przeznaczony, 
wybrany, zrządzony, consnlatns ad 
salutem reipnblicae fatalis fnit; 
rirga; libri (księgi gybillijskie); 
mors, naturalna; deae, parki, kie¬ 
rujące losami; ó) nieszczęśliwy; 
zgubny, aurom, eqnus, scandit 
fatalis machina mnros. 

Fatatiter, przyeł. podług wyroku 
przeznaczenia; moń, umrzćć śmier¬ 
cią naturalną. 

Fateor, fassns, 2. wyznawać, pizy- 
zuawać się, aliquid; 2) pokazać, 
dać poznać, wyjawić, rultu iram; 
anlmum clamore; z 4 przyp. i tr. 
bezok. także czasem bier. pudor 
fassus Orid. 

Fatioann* i fatioinus, a, um, 
wieszczy, prorocki. 

Fatidioua, a, um; wieszczy, prze¬ 
powiadający przyszłość, neczow. 
wieszcz. 

Fatifer, gra, erom, śmiertelny, 
śmierć niosący. 

Fatljrftto, ónl*, i, utrudzenie, 
zmordowanie; 2) dokuczanie, żar¬ 
towanie z kogo, rei leri fatiga- 
tione aiiquem tazare. 

Fattgo, I. zmordować, utrudzić, 
gonić na wszystkie strony ai do 
znużenia, cerros jaculo cumomue 

fatigat; osłabić, famę;poeb: silras, 
ciągle się uganiać po lasach; diem 
noctemque remigio, dzień i noc 
żeglować; — przenoś, niepokoić, 
ciągle zatrudniać, Bomanos eier- 
eitus, Bomanam irtutem; Meso- 

otamlam; dręczyć, famę, rerberl- 
us, tormentis, igni i t. p. b) sło¬ 

wami: ciągle zachęcać, pobudzać, 
soćios; ciągle, usilnie prosić, pre- 
cibus. 

FatUoąuna, a, um, przepowiada¬ 
jący przyszłość; neczow. wieszcz 
wieszczka. 

Fotósco, ere, i fatiscor, fatisci, 
razpadać się, rozstępować się, na- 
res fatiscunt. 

Fatuitas, Ul*, i. nieroztun, głu¬ 
pota. 

Fatum, i, *. wyrok, wola bogów, 
fata implere; przepo wiedzenie, 
przepowiednia, fataSibyiiina; prze¬ 
znaczenie, los, quo fata trahunt: 
si fatum tibi est conralescere; 
przeznaczenie pod względem dłu¬ 
gości życia, maturius eistingui 
quam fato suo; fato cedere; fata 
profette (przedłużyć życie); satis 
illis ad fata vel unnm rulnus erat 
(żeby uległ śmierci); — przenoś, 
o tym, który jest sprawcą zguby; 
duo illa reipnblicae paene fata. 

Fataor, Srl, być natchnionym od 
bóstwa. 

Fatuu*, a, um, niedorzeczny, głu¬ 
pi, śmieszny. 

Fatuus, a, um, prorocki, wieszczy, 
stąd Fatuus, i, ». imię Fauna 
i Fat na, ae, i. żona albo córka 
Fauna. 

Fauna*, i, m. dawny krół Laty- 
nów, wnuk Saturna, ojciec Laty- 
na, po swojćj śmierci jako wiesz¬ 
czy bożek pól i lasów czczony, 
pńźnićj brano go za toż samo bó¬ 
stwo. co Fan u Arkadyjczyków 

Faliste, przytl. szczęśliwie, po¬ 
myślnie. 

Fauatitas, 4Hs, i. płodność, ży¬ 
zność jako bóstwo, nntrit rura 
Ceres, almaque Faustitas. 

Fausta*, s, um, szczęśliwy, błogi; 
2) F*ustus,i, m. rzymski przydomek. 
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Fautor, drfa, ». Iaskawca, pomo¬ 
cnik, opiekun. 

F*utrix, icłs, i. laska w czyni, o- 
piekunka. 

Faux, faueis, i. zwykle w licz. 
mu. gardziel, gardło, paszczaka, 
sitis faoces urit; — przenoś, wąz- 
kie, ciasne przejście, cieśnina, wą¬ 
wóz, fances portus augustissimae; 
in faucibus Ciliciae; rozpadlink, 
otchłań, terrae; lupus incitatuś 
improbs fance (chciwością, gło¬ 
dem); qutun faucibus premeretnr 
(gdy byl w największem niebez¬ 
pieczeństwie); urbem ex belli, 
ore ac fancibns ereptam esse 

Fawenfrm, ae, ż. miasto w Gallu 
cyspadańskićj. 

Fareo, favi, fantnm, 2. sprzyjać, 
być życzliwym, łaskawym, obja¬ 
wiać swoją życzliwość, alicni, re¬ 
bus alicujns; partibns Cinnanis; 
dignitati ac gloriae aticnjns i t. p.; 
o widzach w teatrze: klaskaniem 
lnb wołaniem objawiać zadowole- 
nie,lingnis animisqnefavete; plan¬ 
ie farente mann; przy obrzę¬ 
dach religijnych; milczeć, nie 
wymawiać nic złowieszczego lnb 
każącego świętość ofiary, farete 
lingnis. 

Fawilla, ae, i. perzyna, popiół. 
FawSnius, ii, »*. wiatr zachodni. 
F»vor, óris, m. przychylność, 

względy, łaska, przychylne zda¬ 
nie , non respondere farorem spę¬ 
tałam meritis; amplecti aliquem 
farore. 

FaworibUia, e, ten któremn sprzy¬ 
jają, mający n kogo względy; 2) 
jednający przychylność, animi do- 
cilitas. 

F»vus, i, m. plastr miodu. 
F»x, aois, ż. pochodnia; 6) zjawi¬ 
ska na niebie, faces coelestes, coeli 
lob samo faces (komety); o słoń¬ 
ca i planetach: rosea fos solis, 

Phoebi; — przenoś, podnieta, 
subjicere faces invidiae alicujus: 
o osobach: podżegacz, Antonins 
omninm incendiomm fax. 

Faxim, fazo, zamiast fecerim, fe- 
cero. 

Febrleula, ae, i. mała gorączka. 
Febrio, ire, mieć gorączkę. 
Febrie, is, i. gorączka, febra, ac- 
cedit, wzmaea się; decedit, wol- 
nieje, zmniejsza się, nstępuje; 2) 
jako bóstwo w Rzymie. 

Febro iriue, mensis lnb samo fe- 
brnarins, ii, m. luty, miesiąc 
oczyszczalny, bo w nim ofiary 
oczyszczalne robiono; do czasu 
decemwirów byl ostatnim miesią¬ 
cem roku. 

Febroue, a.um, oczyszczalny, ty¬ 
czący się religijnego oczyszczania; 
rzeczą w. februa, orum, n. środek 
oczyszczenia, mianowicie w zna¬ 
czenia religijnćm. 

Fecunditas, afils, z. żyzność, pło¬ 
dność, dostatek, obfitość; — prze¬ 
noś. płodność, animi. 

Feeundo, 1. użyźniać. 
Fecundue, a, um, żyzny, płodny, 

obfity, bogaty, właś. i przenoś, 
terra, segetes; ingeninm, saeculs 
cnlpae fecunda (płodne w niecno¬ 
ty). 2) użyźniający, Nilus. 

Fel, fellis, n. żółć; — przenoś, 
o gniewie: eiarserat atro felle 
dolor. 

Feles i felis, :. kotka. 
Felićitto, itis, i. szczęście, po¬ 
myślne powodzenie, rerum gesta- 
rum; żyzność, urodzajność, terrae; 
2) Felicitas, jako bóstwo w Rzymie. 

Felioiter, pnytł. szczęśliwie, po¬ 
myślnie; przy wynurzeniu życze¬ 
nia; feliciter, daj Boże szczęście; 
także o żyzności ziemi: illic tc- 

ninnt felicins uvae. 
Felis, is, patrz feles. 
Felbc, icis, urodzajny, arbor. Gam- 
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pani*, Arabia; b) szczęśliwy, 
uszczęśliwiony; obdarzony szczę¬ 
ściem; poet. cerebri; qno non fe- 
lioior alter ungere tela mann; fe- 
lii prole virum; e) uszczęśliwia¬ 
jący, łaskawy, życzliwy, sis felii 
soisstąd: qnod bonom, faustum, 
felix fortunatumqne sit. 

Femen, lnic, n. udo. 
Familia, ae, i. kobieta, niewiasta; 
samica; niewieściucb. 

Femin&tue, a, um, zniewieścialy, 
siły męzkiej pozbawiony. 

Femineus, a, nm, kobiecy, nie¬ 
wieści, słaby, niemęzki. 

Femor, orla, n. udo. 
Fenebria, e, lichwiarski, lichwy 
tyczący się. 

Feneratio, ónis, i. lichwa, lich- 
wiaiatwo. 

Feaerator, oris, m. kapitalista po¬ 
życzający na procent, na lichwę, 
lichwiarz, acerbissimi feneratores. 

Fenero, 1. pożyczać na procent 
lub na lichwę, trudnić się lich- 
wiarstwem. 

Feneror, 1. dawać na lichwę, pe- 
cunias; hinis centesimis; samo f. 
zajmować się lichwiarstwem; — 
przenoś. provincias, lichwą wy¬ 
cieńczać; beneficium, czynie do¬ 
brze dla interesu. 

Fanectella, ae, s. nazwa małej 
bramy w Ezymie. 

Feneatra, ae, ż. okno w mieszka¬ 
niu; 2) otwór w murze dla wy¬ 
puszczania strzałów, fenestrae ad 
tormenta mittenda. 

Feneua, a, um, z siana, sienny. 
Feniculirius, a, um, koprowy, 

campns, kraina w Hiszpanii tarra- 
koneńskiej. 

Fenlle, is, n. szopa na siano. 
Feniaóea, ae, m- kosiarz. 
Fenom, i, u. siano; priytłotsir, 
fenum in cornu habet, uciekaj, 
niebezpieczny to człowiek. 

Fenu*, dria, *. procent, lichwa, 
numos ponere in fenore; pecu- 
niam occupare grandi fenore; fe¬ 
nore obrui, mersum esse, labo- 
rare. 

Fera, ae, patrz ferus. 
Feraciter, prątł. płodnie, uro¬ 
dzajnie. 

Ferii!*, e, tyczący się umarłych, 
pogrzebowy, żałobny; rzec*, fera- 
lia , inm, *. obrzędy religijne po¬ 
święcone pamięci umarłych w koń¬ 
cu lutego (jako ostatniego miesią¬ 
ca w dawnym rzymskim kalenda¬ 
rzu); stąd tempus ferale lub diies 
feralis, smutny, zgubny. 

Ferax, kola, żyzny, płodny, obfi¬ 
ty, z przyp. 2 lub 6 wieś. i prze¬ 
noś. fera™ Tenenorum; oleo; in- 
geuiis. 

Ferculum, i, w. sprzęt, naczynie 
do noszenia czego, f. pomparum 
(z posągami bogów, które obno¬ 
szono. na igrzyskach); pompi fer- 
culorum illustri (z obrazami kra¬ 
jów i miast podbitych, tudzież 
bogów, którzy tamże byli .czcze¬ 
ni i t. p.); 2) potrawa, multaque 
de magna suporessent fercula 
coena. 

Feró, przytl. prawie, niemal, przy 
oznaczeniu liczby i czasu: quin- 
genti fere saucii; hora fere tertia; 
non f., niebardzo, niekoniecznie, 
nihil aut non fere multum; 2) zwy¬ 
kle, zwyczajnie, ut fere fit. 

Ferent&rtus, ii, m. żołnierz lekko 
uzbrojony. 

Ferentinum, i, ft. miasto Horni¬ 
ków; stąd: o) Ferentinus, a, um, 
Ferentyński, caput aquae F. lub 
caput Ferentinum, źródło rzeczki 
przy Ferentynie; necww. Ferenti- 
na, ae, i. bogini Ferentynów; b) 
Ferenttoaa, ńtia, z Ferentynu, 
w licz. ma. Fereutinates, Feren- 
tynaci. 
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Feeótriws, .ii, n. przezwisk© Jo¬ 
wisza, któremu łupy zwane spolia 
opina ofiarowano. 

Fjritrum, i. n. nosidło, mary. 
Feriac, brum, i. dnie świąteczne, 
uroczyste, wolne od pracy; ferias 
indicere in tridutun; f. iorenses; 
—przenoś, spokojność, pokój, prae- 
stere Hesperiae longas ferias. 

Feriitus, a, om, wolny od robo¬ 
ty, dies, świąteczny. 

Ferlnus, a, on, tyczący się dzi¬ 
kich zwierząt, dziki, caedes (za¬ 
bijanie źwierzyny); earo f. lnb 
samo feńna, iwierzyna. 

Ferio, Ire, bić, ciąć, kłóć, eaper 
como ferit; mnnun arietibus; u- 
derzać o co, snblimi feriam side- 
Ta łertice; zabijać, aliquem secu- 
ri; rozlegać się, ferit aethera 
ctemor; foedns f., zawierać przy¬ 
mierze (dla tego mówi się ferire, 
bo przytćm świnię zabijano na o- 
fiarę); yerba palato, wymawiać; 
medium f., trzymać się średniśj 
drogi; acre ferit frigus (razi). 

Ferit**, &tis, i. dzikość, feritatem 
eiuere, deponere. 

Ferme, przytl. prawie; bez mała, 
około, niemal, przy oznaczeniu 
liczby i czasu, sex ferme onera- 
riae; haud f., non f.. prawie nic, 
haud ferme inrenias, nie łatwo 
znajdziesz; 2) zwykle, zwyczajnie. 

Fermento, X- kwasić, rozczyniać- 
na str. bier. kwaśnieć, kisnąć. 

Fermantum, i, kwaa, rozczyn; 
stąd. napój z jęczmienia (piwo), 
pocnla ritea imitantur fermento. 

Faro, tuli, latum, ferre, w ogóle: 
nieść, nosić, aliqnem lub aliquid; 
w szczególności: I) w znaczeniu 
wojennem: arma ferre posse, być 
zdolnym do noszenia broni: arma 
ferre contra lub adversus lub in 
ałiquem; sigua ferre, wyruszyć 
z wojskiem, uderzyć, natrzćć; 

II) z róinemi wyobrażeniami wzglę- 
dnemi; a) obnosić, ogłaszać, po¬ 
wiadać, na str. bier. być przed¬ 
miotem mowy powBzechnćj, być 
w ręku wszystkich, cnjus scripta 
feruntnr; stąd: fenmt z 4 przyp. 
i tryh. baz. lub fertur, feruntur 
z 1 przyp. i tr. bez. mówią, gło¬ 
szą; fami: fert; wieść niesie z 4 
przyp. i tryb. bez.; ferre z pod w. 
4 przyp. sławić, głosić, uznawać 
kogo za co; se ferre aliquem, 
uważać siebie za co, mienić się 
czćm, quamvis fers te nullius e- 
gentem; majorem se ferebat; no- 
bilis ferebatur, ąchodzii, był gło¬ 
śny; b) wnosić, ferre alicui aiiąuid 
ezpensum; porbw. expendo\ t) u- 
nosić, wynosić, zabrać, zagarnąć 
(w złój myśli), ferre et agere, 
patrz ago; otrzymać, dostać (w do- 
brój myśli); partem praedae, froc- 
tns i t. p.; dj wydawać z siebie, 
rodzić, terra fert fruges; — prze¬ 
noś. aetas poetam tulit; oratorem 
prope perfectum; 2) — przenoś. 
a) udawać jaką osobę, grać rolę, 
personom alienam f.; aUque» in 
oculis ferre, wielce miłować; prae 
se fem aliquid, lub z 4 przyp. 
i tryb. bez. dać poznać, pokazy¬ 
wać, wydawać, wyiznc&ć, wysta¬ 
wić na jaw; także bez pras se, 
paullo apertius lub apertissisne 
aliquid Ł; obscure et clam f., 
taić, ukrywać; b) doznać, otrzy¬ 
mać, calumniam, repulsam; mon 
tacitum teram (nie zamilczę); im- 
pune lub inultum aiiquid ferre, 
ujść kary, zemsty, c) znosić, wy¬ 
cierpi eć, aliquia lub aliquem; 
takie z tryb. bez.; częsło: aliquid 
aegre, moleste, indigne, grariter, 
moderate, aequo animo i t. p., 
znosić, przyjąć; aegre ferre z 4 
przyp. i tr. bez.; moleste fers de 
illo. HO przynosić, dawać, ofia- 
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powić, dona, sacra i t. p.;—prze¬ 
noś. ą) przynosić, dawać, zrzą¬ 
dzić, (powodować, auxiłium, li¬ 
dem, perniciem, i-t. p.; h) do¬ 
nosić, objawić, uwiadomić, a 
stąd: przedstawić, nastręczyć, 
ofiarować, aliquam (za żonę); con- 
ditionem; e) sententiam lob suf- 
fraginm, wyrokować, glosować; 
legem.rogationom, uchwalić, wnio¬ 
sek zrobić, przedstawić: podobnież: 
ferre ad populum de aliqua re; 
zalecić, nastręczyć, podać, alicui 
judicem; d) pociągać za sobą, wy¬ 
magać, dopuszczać i t. p., quid 
res, quid causae, quid tempus 
feret; nt opinio et spes fort; fors, 
fortuna fert; consuetudo fert; na¬ 
tura fort, ut-, IV) nieść dokąd, 
prowadzić, pędzić; se ferre lub 
ferri, rączo lub szybko się poru¬ 
szać, szybko iść, śpieszyć, wpa¬ 
dać, lecićć pędem, jechać, szyb¬ 
ko płynąć i t. p. quocunque pe- 
det ferent; pedem ferre (iść); gra- 
dna ingentes f. (robić); coelo supi- 
nas mantu (wznosić); quo rentns 
fert (pędzi, niesie); se alicui ob- 
Tiam (wychodzić na spotkanie 
czyjej; se erto tecta; ad eus 
omńi celeritate ferri; cnrsu » 
hostem ferri; ferri equis; ferri 
pennls per aethera; Ehenus ci ta¬ 
tuś fartur ad-; tempostato ferri 
(być porwanym, uniesionym); stel - 
lae clrcnm terram feruntnr i t. p.— 
przenoś. aliquem in lub ad eoe- 
lum laudibus (wychwalać kogo, 
wynosić pod niebiosa); laude, fa¬ 
ma ferri (być chwalonym, słynąć); 
renssnpra f. quam fieri potest; in- 
certa in majus (powiększać); omni 
cogitatione ferri ad aliquid (zwró¬ 
cić, skierować myśl do czego); a- 
nimns fert dicere (chcę mówić); 
ferri odio, crudelitate (być unie¬ 
sionym); ad studium audiendi; 

2) prowadzić, o drogach; ad lub 
in locum: — przenoś, fi qua ad 
rerum ria feret inquirentem. 

Ferócia, ae, ł. dzikość, zapęd, 
wyuzdanie, zuchwalstwo, upćr; fe- 
rociam animi, quam hahuerat to¬ 
tus, in rultu retinens. 

Ferooitaa, Stic, i. nieustraszouość, 
odwaga, śmiałość; w zlćj myśli: 
zuchwalstwo, hardość, zawziętość, 
ferocitatem comprimere. 

Feróoiter, prtysL dziko, srogo, zu¬ 
chwale, odważnie, śmiało, f, dio- 
tae senteatiae. 

FerSculus, a, um, odważny, nie¬ 
pohamowany; śmiały. 

Ferónia, ae, i. bóstwo Sabinów, 
którego najznakomitsza świątynia 
była w Kapanie, mieście Etruryi. 

Feroz, óeia, dziki, srogi, nieu¬ 
straszony, zuchwały, śmiały, od¬ 
ważny,- zictoria ferociores reddit. 

Ferramentum, i, n. żelazne naczy¬ 
nie, narzędzie, sprzęt. 

Ferririus, a, um, do żelaza nale¬ 
żący, faber ferrarius (kowal); of- 
fidna (kuźnia): nemw. ferraria, 
ae, i. kopalnia żelaza. 

Ferritus, a, um, okuty żelazem, 
orbes rotanun; wojsko pancerne, 
•gmina; 2) z żelaza, żelazny, po¬ 
rta belli, poet. 

Ferreua, a, um, z żelaza, żela¬ 
zny; — przenoś. <r) mocny, silny, 
tox; nieugięty, animu* Catoniw, 
b) nieczuły, nieludzki, nieużyty, 
okrutny, ferreua easem; e) ciężki, 
twardy, sors: scriptor, którego styl 
twardy, somnus f., sen twardy, że¬ 
lazny, śmierć. 

Ferrugineua, a, um, koloru żela¬ 
znego, rdzawy, ciemno-bruaatny. 

Ferrugo, inłs, i. rdza; stąd: ko¬ 
lor żelazny, ciemno-brun&iny. 

Ferrum, i, *- żelazo; stąd: wszel¬ 
kie narzędzie żelazne, sierp, to¬ 
pór, szczegół- miecz; ferro et igni 



Fertilis 332 Fetl & l i s 

(Ogniem i mieczem); ferro lacesse- 
re regna (zbrojną ręką, siłą nie¬ 
przyjacielską); — -przenoś, twar¬ 
dość, niecznlość serca, solidum in 
pectore fenom gerit poet. 

Portilta, e, żyzny, urodzajny, pło¬ 
dny, obfity, hominum £rugumque; 
także: użyźniający, Ceree, Nilus. 

PertUitaa, ati*. i. płodność, ży¬ 
zność, urodzajność, grorum, 

Pertua, a, um, poet = fertilis. 
Feruła, ae, i. zapaliczka, roślina. 
Perus, a, um, dziki, niengiaska- 
ny, po pustyniach żyjący lnb ro¬ 
snący; neczwc. fera, ae, ż. dziki 
zwierz, zwierzyna; także: ferus, 
i, «. dziki zwierz, u poet.;—prze¬ 
noś. a) dziki, nieokrzesany, nieu- 
ksztalcony, wita, b) nieczuły, okru¬ 
tny, srogi, Jupiter, ensis, bella. 

Ferwefacio, feci, facturn, 3. zago¬ 
tować, rozpalić, rozżarzyć. 

Ferrena, tis, gorący, arrzący, roz¬ 
żarzony; — przenoś, gwałtowny, 
ingenium fenentius rapido amni; 
zażarty, zajadły, latro. 

Foryont ir, prtysl. gwałtownie, z za¬ 
pałem, loqui. 

P»rveo, i poet. ferro, ferri i fer- 
bui, ere i ere, wrzćć, żarzyć się; 
o morzo: burzyć się, ferretaestu 
pelagus; — przenoś. 4) płać, 
wrzćć, unosić się, animtl* ferre- 
bat ab ira; ferTet arantia; bj roić 
się, występować w wielkićj liczbie 
do działania, ferTet opus, robo¬ 
ta wykonywa się z zapałem; totem 
Martę ferrere Łeucaten; semita fer- 
ret opere. 

Ferrtdcus, a, um, wrzący, pałają¬ 
cy, gorący, pars mundi fervida; 
aiis; burzący się, aequor; — 
przenoś, gwałtowny, wzruszony, 
ożywiony, ingenium; dicendi ge¬ 
nua; orator. 

Ferro, patrz ferreo. 
Ferwor, 6ri», m. wrzenie, burze¬ 

nie się, gorąco, zapał, wlaśc. 
i przenoś, maris; aetatis. 

Feecennia, ae, i. i -um, ii, it. mia¬ 
sto w Etrnryi; stąd Fescenninus, 
a, um, Fescenniński, rersus, 
wiersz niezgrabny, odznaczający 
się uszczypliwością, szyderstwem, 
śpiewany przy obchodach wesel¬ 
nych i t p. nazwany od miejsca, 
w którem wziął początek. 

Feesoa, a, um, zmordowany, znu¬ 
żony, strudzony, zmęczony, znę¬ 
kany, rerum; aetate; slaby, w złym 
stanie będący, niezdatny do użyt¬ 
ku, artus; nares; fessis rebus li¬ 
nem ferre, nieszczęściom, przy¬ 
krym okolicznościom koniec po¬ 
łożyć. 

Featinanter, pnytl. skwapliwie, 
śpiesznie. 

Festinatio,. ónls, i. pośpiech, 
skwapliwośc, omul festinntione 
properare. 

Fest ino, 1. spieszyć, kwapić się, 
ad reliqua; festina lento: śpiesz¬ 
nie co robić, przyspieszać, z przy- 
pad. 4. fugam; iter festinatum; 
także z tryb. bez. migrare. 

Festinua, a, um, spieszny, pręd¬ 
ki, skwapliwy. 

Festire, przysł. przyjemnie, we¬ 
soło, grzecznie, delikatnie. 

FeatlritM, Atte, i. grzeczność, żart 
dowcipny, delikatność w obejściu 
się i w 'wykładzie mówcy. 

Featlwua, a, um, przyjemny, we¬ 
soły, żartobliwy, dowcipny, scroa- 
ma, poema, sermo. 

Festua, a, um, świąteczny, uro¬ 
czysty; ntctow. festum, i, n. świę¬ 
to, uroczystość. 

Fetlilia, is, *». w licz. mu. Fe- 
tiales, zgromadzenie kapłanów, 
którzy mieli sobie poruczoną wła¬ 
dzę wypowiedzenia wojny, zawie¬ 
rania przymierza i pokoju; roz¬ 
strzygali spory z obcemi uaroda- 
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mi, i domagali się od nici zadosyć 
uczynienia (t«9 rcpetere). Ten 
z nich, który do tokiój czynności 
byl użyty, nazywał się pater pa- 
tratus. 

Fetor a, ae, i. płodzenie, wyda¬ 
wanie plodn; 2) płód, przyplodek. 

Fetus,us, w» rodzenie, płodzenie; 
2) płód, owoc, arborci, nncis; 
multiplices fetus procreant. 

Fetus, a, um, brzemienny, zapło¬ 
dniony; żyzny, urodzajny, obfity, 
terra feta frugibus; pełny, poet. 
loca feta furentibus anstris; ma¬ 
china fatalis feta armis. 

Fibra, ae, żyłka, włókno, miano¬ 
wicie we wnętrznościach, z któ¬ 
rych przyszłe wyroki bogów prze¬ 
powiadano; poet. wnętrzności. 

Fibrenus, i, ». rzeka w Lacyum. 
Fibula, ae, ś. haftka, spinka, 
sprzączka, klamra i t p. 

Fioana, ae, i. miasto w Lacyum. 
Fiote, prą/il. na pozór, nieszczerze. 
Fiotilto, e, gliniany; neaow. fic- 
tile, is, n. naczynie gliniane; fic- 
tilia deornm, posągi z gliny. 

Fiotto, 6nto, i. formowanie, two¬ 
rzenie, udawanie, zmyślanie. 

Fiotor, 6rU, es. snycerz, rzeźbiarz, 
także przy ofiarach sługa kapła¬ 
nów, który placki ofiarne, tudzież 
wizerunki ofiarnych zwierząt z cia¬ 
sta lub wosku robił; u poet. któ¬ 
ry co zmyśla lub rzeczy zmyślo¬ 
ne przedstawia, fictor fandi fJlysses. 

FiotriK, lei*, f. to, która co 
kształtuje. 

Ficutoa, ae, miasto Sabinów; stąd: 
Ficulensis, e, Fiknleński, in Fi- 
culensi, w okolicy Fikulei i Fi- 
culenses, inm, m. Fikulensowie. 

Pianinu*, a, um, figowy. 
Firnu, i, lub us, i. drzewo figo¬ 

we; figa, owoc; ficus prima, po¬ 
czątek jesieni. 

Fidelia, ae, ł. naczynie gliniane, 

garnek; szczegół, naczynie od 
tynku, pobielania, duos parietes 
ae eadem fidelia dealbare, pij&- 
słowte, za jednym bankietem dwa 
wesela odprawić. 

FidSlis, e, wierny, rzetelny, pe¬ 
wny, amicus, serrus; oculi, con- 
silium; rzeaow. fideles, inm, w»- 
ludzie wierni, godni zaufania, si 
quem tuonun fidelium voles; o) 

trwały, tęgi, mocny, lorica. 
Fidelitas, atto, ś. wierność, su¬ 

mienność. _ . 
Fideliter, pnytl. wiernie, rzetel¬ 
nie, uczciwie, monere, rirere; 
pewno, z pewnością, quo fideliua 
literae ad te perferantur; pilnie, 
discere ingenuas artes. 

Fidenae, arnm, i -a, aa, z. mia¬ 
sto Sabinów; stąd: Fidenas, atto, 
do Fidenów należący i Fidenates, 
inm, «*. Fidenae:. 

Fidena, tis, ufający, ufny, fidens 
animi poet. 

Fldenter, prtytl. bezpiecznie, z uł- 
nością, śmiało. 

Fldentia, ae, ż. Ufność, mocne 
zaufanie. [cyzalpińskiej. 

Fidentto, ae, ż. miasto w Gallu 
Fide*. ei, i. zaufanie, ufność, wia¬ 
ra, kredyt; stąd: a) wierność 
wzbudzająca zaufanie, rzetelność, 
sumienność, (ei) bon., fide, w dobrej 
wierze; judicia de mała fide, w spra¬ 
wie, kiedy kto przekonany o nie¬ 
słuszności dzierży izecz cudzą; 
6) przyrzeczenie, zapewnienie, za¬ 
ręczenie; fides publica lub samo 
fides, przyrzeczenie opieki osobi- 
stćj, zabezpieczenie, straż, accepto, 
interposito fides; renire, sc per- 
mittere in fidem alienjus lnb in 
fidem ac potestatem alienjus, zdać 
się na czyją łaskę i niełaskę; se- 
qui fidem alicujus, oddać się pod 
czyją opiekę; in fidem recipeTe 
aliąuem, wziąć kogo pod opiekę; 
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tnd«n in f. oddać pod opieko, 
powierzyć opiece; o) wiarogodność 
pewność, niezawodność, prawdzi¬ 
wość, literae anctoritatem et fidem 
babent; fides est, można wierzyć; 
a stąd: pewny dowód, maoifosta 
Mes; in lub ad fidem alicojos rei; 
spełnienie, skutek (n poetów, mó¬ 
wiąc o wyroczni), promissa exhi- 
bnere fidem. 

Fides, is, i. stróna instrumentn 
muzycznego; w licz. mn. lntnia, 
lira, fidibns canere; 2) gwiazdo¬ 
zbiór. 

Fidloen, cinis, m. lutnista, grają¬ 
cy na lotni; 2) poeta liryczny, 
fidicen lyrae Romanse. 

Fidioula, i. stróna instrumentn 
muzycznego; w licz. mn. lira, 
lotnia i t. p. 

Fidiu*. bożek, podług niektórych 
ten sam co Herkules, także: Fi- 
dius Sancus; wzywano go szcze¬ 
gólniej w formulach zapewnienia, 
przysięgi: per denm Fidium lub 
me dins Fidius, zaiste, na moje 
sumienie, zapewniam. Bogiem się 
świadczę. Bóg świadkiem. 

Udo, fisos snm, 3. ufać, po¬ 
kładać nadzieję, wierzyć, spusz¬ 
czać się na kogo, na co, sibi; hac 
duce, fidis manare poetica mella 
te solom. 

Ftddoia, aa, f. zaufanie, ufność, 
iilicnjus lob alicujus rei (w kint, 
w czśm); mea (we mnie); bene- 
yolentiae; rerum suarum; tantane 
ros generis tenuit fidncia yestri'?; 
2) śmiałość, odwaga, fidociam 
hosti augert; 3) w znaczeniu są- 
dowóm: zawierzenie komu posia¬ 
dania jakiego przedmiotu, zdając 
się na dobrą wiarę, że go odda; 
judioium fiduciae, sprawa sądowa 
o powrócenie tęgo, co było dane 
* warunkiem zwrócenia, judioium 
in fiducia lub in fiduciis; stąd: 

zakład, zastaw, rękojmia, fiduda 
accepta. 

Fiduciarius, a, na, zastawny, do 
czasowego posiadania oddany, cza¬ 
sowemu zarządowi powierzony. 

Fidus, a, urn, wiemy, rzetelny, 
pewny, amicus, pai, judei i t. p. 
alicui; poet. z przyp. 2., regina 
tui fidissima. 

Figo, fili, fixom, 3. przytwierdzić, 
przybić, utkwić, wetknąć, wra¬ 
zić, wbić, wsadzić; aliquid (in 
aliquo loco); aliquem in crnce lub 
crnci; rerubus trementia figunt; 
cuspidem in terra; arma ad po- 
stes Inb (in) postfbus (zawiesić); 
leges, przybić w miejscu publicz- 
nem, ogłosić; ocnlos solo, wlepić; 
Testigia, zatrzymać; sarissam in 
medio gutture (wepchnąć); sagitta 
in medio crnre fixa; stąd: aliquem 
telis i t. p. albo samo aliquem, 
przeszyć, zastrzelić, zabić; cali- 
gas auro (okuć); - przenoś, dicta 
animis, wrazić; mentem in aliqna 
re, uwagę zwrócić; modum ne- 
qoitiae, położyć koniec. 

Figulus, i, m. garncarz. 
Figdra, ae, i. kształt, postać, ho- 
minis, corporis, signorum; non 
tam magno corpore, quam figura 
yenuśta; — przenoś, sposób, spe- 
cies et quasi fig. dicendi; quasi 
forma fignraque dicendi; postać 
w wymowie: wyrażenie odstępu¬ 
jące od mowy zwyczajuśj. 

Figaro, 1. kształcić, nadawać po¬ 
stać, właś. i przenoś, os teneram 
balbumque poeta figurat; w umy¬ 
śle sobie wystawiać, wyobrażać, 
animo species inanes. 

Filia, ae, i. (przyp. 3 i 6 filiabus 
i filiis), córka; f. yirgo, niezamę¬ 
żna;—przenoś. silrae filia nobilis. 

Filioitua, a, urn, mający posiać 
paproci na sobie wyrytą, paterae, 
lances. 
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ynaa, ae, i. córeczka; mówi aę 
nfcte o mężczyźnie zniewiescia- 
lyai, duce f. Curiouis. 

Filialni, i, m- synek. 
Filio*, ii, **• syn; w Ucz. mn. 
syaawie lub w ogóle dzieci; fiuus 
fornue, dziecię szczęścia; f. ter- 
»e, nieznajomy, nizkiego rodu 

człowiek. 
Filix, icda, ż. paproć. 
Filom, i, n. nic, priytUnme. te¬ 
mu pendere filo, na wioska wi¬ 
ndo. być w wielkićm niebezpie¬ 
czeństwie; nić życia ludzkiego, 
którą przędły Parki, śmierć, ei- 
trema Parca fila legunt; etróna 
narzędzia muzycznego, lyiae; — 
przenoś, o mowie, sposobie przed¬ 
stawienia rzeczy, tenni dcducts 
poemata filo. , , 

Flmbria. ae, i. brzeg, szlak, fcen- 
zla; końce wlosćw trefionych. 

Fimtorta, ae,». przyjaciel i towa¬ 
rzysz łlaryusza. . .. 

Fimns, i, *>. i fimum, z. *■ Ku03* 
nawóz. _ . 

Findo. fidi, fissum, 3. łupać, szcze- 
pać, rozdzielać, dzieUć, se t lub 
findi, rozdzielać się, rozchodzie 
się, rozpadać się; poet: finditur 
in «olidum cuneis ria (robi się 
ołwćr klinami); fissum jeoans lub 
ieeorum lub in eactis, rozcięcia, 
rozdziały na wnętrznościach żwie- 
rsęcia zabitego na ofiarę, z któ¬ 
rych jedna część nazywała wę pars 
familiaris, druga zaś pars hostllis; 
stąd także: fissum familiare lub 

hoetile. _ , .... 
Fingo, finii, fictom, 3. kształcie, 
kształt nadawać, tworzyć, rabie, 
aliauid ei argilla; pocula e ce¬ 
ra- apes fingunt favos; birundo 
iuteum opus; a Lysippo fingiTo* 
lebat; imago ficta; natura finglt 
homineia; maleficam nactus est 
ngtursm in corpore fingendo; — 

835 Finio 

przenoś, a) zrobić, sprawić, for- 
tonam; przerobić, przeistoczyć, 
zmienić, ritam subito flecti fin- 
gique posse; z podwój. 4 przyp. 
miaerum fortuna Sinonem finzit 
(zrobił nieszczęśliwym); fi) wyo¬ 
brażać sobie, wystawiać w myśli, 
animo, cogitatione f. lub samo 
fingere; często: finge, fingite, wy¬ 
staw sobie, wystawcie sobie, z nast. 
4 przyp. i tr. bezok., finge, ali- 
quem fieri i t. d. c) wymyślić, 
zmyślić, causss, nora* mbi tm~ 
giones; crimina in aliquem; także 
z 4 przyp. i tr. bezok. carmen t; 
fabuła t; ficta adToluntatem (po¬ 
dług życzenia); poet. fictum, i, *• 
rzecz zmyślona, wymysł, Msz, 
ficti prańąue tenai; d) myśleć 
o czćnt, zamyślać, pizedaębrac, 
profectionem. 2) urządzać, porząd¬ 
kować, układać, okrzesywać, n- 
tem putando; capillos, comas, 
układać, kędzierzawić, fryzować; 
roltum, układać, przybierać, po¬ 
stać twarzy, przymilaó mę; neto 
pectore fatur, mówi obłudnie; stąd. 
fictus,i,**.poet.obłudnik, fictom 
astutumque rocamus; wyćwiczyć, 
wykształcić, aliquem lub aliquid; 
se' ad aliquid lub ex aliqua re, 
do kogo, do czego się stosować, 
kroki stosowne robić. 

Finlena, tis, widnokrąg, hory¬ 

zont. . 
Finio, 4. ograniczać, grawcasa o- 

ZE&czać, określać, imperium po¬ 
pali Romarn; signum animo; lin¬ 
gua finita dentibus; — przenoś, 
ograniczać, powściągać, cnpiaitar 
tes; libidinem; censuram; potes- 
tatem; oznaczać, tempus; spatium 
temporis numero noctium; nume¬ 
ru®; modum; mors est omnibus 
finita; finitur, ne- (przeznacza się, 
,by nie-); kończyć,, bellum, ri- 
tam i t p-‘, «tąd- P°et- fiwri 
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o późniejszych zaś pisarzy finirc, 
życie kończyć, umrzeć; finirc prze¬ 
stać mówić, finierat Telamone sa- 
łus; sententias rerbis, kłaść słowa 
na końcu zdań; finitns, harmonij¬ 
nie wysłowiony. 

Finis, is, m. (czasem i.) a) grani¬ 
ca, w licz. mn. granice, kraj, 
kraina, in mediis Ebnronnta fini- 
bus; firn; z przyp. 2. aż do; b) mia¬ 
ra, trwanie, temporis; qni finis 
istins consilii? (nsqne) ad eum fi- 
nem, tak długo, tak daieko; qnem 
ad finem, jak długo? c) koniec, 
finem facere, skończyć, ad finem 
aż do końca; ad finem renire, 
przyjść do końca, osiągnąć sku¬ 
tek; u później, pisarzy koniec ży¬ 
da; o) — przenoś, co najwyższego, 
największego, bonorum, malornm 
(najwyższe dobro, najw. złe); ho- 
norum (najwyższe dostojeństwo); 
cel, zamiar, domus finis est nsus; 
referre ad illnm finem. 

FtnIŁe, przysł. z określeniem, z o- 
graniczeniem. 

Finitimus, a, nm, graniczący, po¬ 
graniczny, sąsiedzki, bellnm (z na¬ 
rodami sąsiedniemi); rzeesow. fini- 
timi, ornm, m. Indy sąsiednie; 
przenoś, będący z czćm w związ¬ 
ku, podobny, blizki, nomen finiti— 
mum pcriculo; metns finitimus 
est aegritndini. 

Finitio, dnia, i. oznaczenie, za¬ 
kreślenie. 

Flnitor, oris, **. mierniczy. 
Fio, factns sum, fieri (tr. rozk. fi), 
stać się, stąd: a) być robionym, 
zrobionym, carinae fiebant ex le¬ 
wi materia, robiono; statna ei.fit; 
inaidiae ei finnt; fit vis in enm, 
sumptns finnt in classem i t p.; 
b) z pod w. przyp. pierw, być mia¬ 
nowanym, obranym, factns est 
Yaierius Publicola consul (konsu¬ 
lem); fit praetor i t. p; e) z prz. 2 

wartości: być szacowanym, cenio¬ 
nym; poważanym, magni, wyso¬ 
ko, pluris, plurimi; d) powsta¬ 
wać, wszczynać się, fit strepitus, 
clamor, fletns gemitusquo, proe- 
lium, caedes i t. p.; e) dziać się, 
wynikać z czego, iść za czćm, by. , 
skutkiem czego, factum est ejus 
aeąmtate, ut-; qnid his iub de 
his fieri Teliet; hoc fieri volo; nt 
fit lub ita ut fit iub fieri solet, 
jak zwyczajnie, jak za zwyczaj, 
jak bywa; mnlto fit aliter, dzieje 
się daleko inaczćj; fieri potest, 
być może: ita fit, ut- stąd wyni¬ 
ka, wypływa, że-; quo factum 
est, ut-, stąd poszło, że-; quo 
facto, po czćm, za czćm, skutkiem 
czego; f) w znaczeniu religijnćm, 
o ofiarach: qunm pro populo fiereL 

Firmameu, inis, n. podstawa, pod¬ 
pora, utwierdzenie. 

Firmamentum, i, n. podstawa, 
utwierdzenie, tigna, quae firma- 
mento esse possint; — pizeuoś. rei- 
pnbiicae; szczegół, dowód potwier¬ 
dzający, główny punkt. 

Firmanus, a, urn, patrz Finaum 
Firmo, przysl. mocno, stale, sta¬ 

nowczo. 
Firmit&s, atis, i. moc, trwałość;— 
przenoś, stałość, moc ducha, animi 

Firmiter, przysl. mocno, trwale, 
stale. 

Firmltudo, inis, i. moc, trwa¬ 
łość; — przenoś, stałość, wytrwa¬ 
łość, moc ducha. 

Firmo, 1 utwierdzać, wzmacniać, 
w znacz, wojen.: obsadzie, locum 
mnnitionibus; cornna subsidiis; 
aciem, muros; — przenoś, a) utwier¬ 
dzić, utrwalić, imperium, pacem, 
fidem, foedus flictiś i t. p.; b) od¬ 
wagi dodać, ośmielić, aliquem; 
animum; 2) wzmocnić, pokrzepić, 

osilić, rires, corpus labore, ci- 
o; qniete milites; cibo ac potio- 
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ne imm, wzmocalć elę, portllć 
się; praesidium lab aliąuem prae- 
sidiis; Tocem, - przenoś, wzmo¬ 
cnić, potwierdzić, zapewnie sobie, 
aliąoid jurejurando; cmUtes ob- 
sidibus; także z 4 przyp. i try®- 
bezok.: firmat se es Cscturum es- 
se; stąd: dowodzić, udowadniać, 
aliauid ex aliqua re. ... 

Firmum, i, » miasto w kramie 
Piceńslriej; stąd: Firmanns,ft, urn, 
Firmański, rzeczom. Firmauum, l, 
*, wiejska posiadłość przy mieście 
Firmum i Firmaui, ornm, m. 
Ftrmanowie. 

Firmua, a, om, mocno stojący, 
uiechwiejący się; solum, jauua, 
mnri, aroor, robora, carina; trwa- 
ly, Yinum; — pizonoś. stały, sta- 
teczny, amicos, firmior in amici- 
tia, in senteutie, in causa; 2) mi¬ 
ny rami, corpus, manns i t, p., 
mianowicie: zdatny, usposobiony 
do oporu, copiae, cohortes, prae- 
sidium, civitas, populus: f-“e*- 
dtus ad bellum; cohortes f. ed 
dimicandnm; poet. z tr. bez. un- 
dus pascere firmus; — przenoś, 
pewny, niezawodny, iiterae, spes; 
hoc, ąuoddico, firmum fore. 

PiaeUis, e, tyczący się skarbu pu¬ 
blicznego. 

Pteńna, ae, f. koszyk, ficorum, 

do fig. 
Fisous, i. **• plecione naczynie, 
kosz; 2) kosz na pieniądze, nscos 
cum pecunia; szczegół, kassa pu¬ 
bliczna, skarb państwa; w cza¬ 
sach cesarstwa: skarb cesarski, do¬ 
chody cesarskie. 

Fisńus, e, dający się łupać, 

lupki. . „ 
Piaaio, dnis, »■ łupanie, Szcze¬ 

panie. 
Fiesom, i, *• pat» ®U"°- .. . 
FUtdoa, ae, Ł kefer do wbijania 
palów. 

FirtOoo, 1 wbijać pale; ubijać zie¬ 

mię, równać. , 
Fiatula, ae, z. rura, kanał, rtąd- 

piszczałka; flet ze ttzeany i Ł p.— 
przenoś, fietnła, ustawiczne cie¬ 

czenie. 
Firtnlator, óris, w. grający na 

piszczałce. 
Ftstulóaus, a, um, przedziurawio¬ 

ny nakształt piszczałki; 2) dziur¬ 

kowaty. . . . 
Ptrua, a, um, mocny, nieodmien¬ 
ny, stały, itiud fixum in animis 
restris tenctote. 

Flabollum, i, *- wachlarz;—prze¬ 
noś. fl. sediłionis, podnieta. 

FlabUis, e, powietrzny, oddy- 
chalny. , . _ 

Flabrum, i, «■ wianie, dęcie, Bo- 

Plteseo, óre, zwiędnąć, zmięk- 
_ przenoś, słabieć, nstawac 

w czćm. 
Flaoooeoo, flaccui, 3. więdnąc, 

schnąć; — przenoś, słabieć, usu¬ 
wać, tracić żywość, oratio. 

Flaoółdus, i flaccus, a, um, zwię¬ 
dły, uschły, mdły. Stąd: flaccus, 
obwisłe uszy mający, 2) Flaccus, 
przewisko wielu rodów rzymskich. 

Flagello, 1. biczować, smagać, hic. 
FlageUum, i, *• bicz; — przenoś, 

zgryzota sumienia; 2) rzemień 
u pocisku; b) w licz. mn. młode 
gałązki, szczegół, winorośli; e) od¬ 
nogi polipów, poet. 

Flagit&tio, ónte, f. domaganie się, 
naleganie, upominanie się. 

Flagttator,6ris, w*- ten, który się 
upomina, który nalega, z przyp. 
drug. triumphi. 

Flagitióso, Jmy»l- zelśywie. Ha¬ 
niebnie. _ 

Flagltióaus, a, um, zeliysry, ha- 
uiebny, sromotny, bezecny, wita, 
homo; cititas er pulćheinma pes- 
gima ae flagi tiorissima facta est. 
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FtaCtttam, U, n. poetępck hańbią¬ 
cy* szkaradny, hańb*, sromota, 
£ committere, admittere, faoere; 
takie o osobach: niecnota, niecno- 
tliwy, szkaradne stworzenie. 

Flaeito, 1. domagać się, upominać 
się z naleganiem, mętno, ne te 
flagitent; mercedem ab aliquo; 
prcmissa; qnnm stipcndinm ab le- 
gionibus flagitaretnr: wymagać, 
qn*e tempns flagi tat; quid stadia 
a te flagitant; z podwójnym przy- Sad. 4.; frnmentnm me flaglta- 

ant; z nast. ut i tr. łącz. flagi- 
t*Ti, nt conyooaremur; chcićć wte- 
dzićć, badać, dochodzić, crimen; 
qnae sint ea nnmina dirnm, fla¬ 
gitat. 

Fiagrans, tis, palący się, onera- 
liae; crinis; — przenoś, pałający, 
lamina (oczy); getsae; gwałtowny, 
uniesiony namiętnością, amore, 
odio. 

Flagranti*, ae, i. pałanie, upał, 
skwar, solia; — przenoś, o na¬ 
miętnościach: oculornm, lubież- 
ność, pałająca miłość, która się 
w oczach malnje; materna, gorą¬ 
ca miłość macierzyńska. 

Flagro, 1. palić się, płonąć, płomie¬ 
niem wybuchnąć; — przenoś, pa¬ 
łać, capiditaie, desiderio, amore, 
odio, talio; flagrabant ritiaapnd 
łi!om; infamia lob rnmore mało 
(być osławionym); inopia (być 
w wielkim niedostatku). 

Flagnun, i, w, bicz, batóg. 
1. Fiamsn. ml*, m. kapłan, któ¬ 
ry sprawował obrzędy religijne 
przywiązane do czci szczególnego 
bożka. Z początku było ich trzech: 
FL Dialis, Jowisza; Martialis, 
Mam; Qnirinalis, Bomulusa; pó- 
żniój liczba ich została powięk¬ 
szoną. Dzielili się na wyższych 
(majores) ł niższych (minores); 
pierwszych wybierano z rodu pa- 

Tlsrto 

trycyuszów, drugich s plobeju- 
szów. Najznakomitszym między ni¬ 
mi był FI. Dialis. 

2. Flamen, inla, *. aj wianie wia¬ 
tru, regent flamina direno trac- 
tu; stąd: wiatr, feront na fla¬ 
mina classem, wiatr unosi flotę; 
b) granie na dętym instrumencie, 
tibiae, poet 

Flamtntmn, ii, w. godność kapłana 
flamen zwanego. 

Flamlnius, ii, m. nazwisko rodu 
Bzymskiego; stąd: Flaminius i Fia- 
minianus, FlamińSki, Flaminian- 
ski. 

Flamma, ae, I. płomień, także o 
świetle gwiazd i błyskawicach, 
poli fizae flammae; deum genitor 
rutilas per nubila flammns spar- 
git; — przenoś, gwałtowność, za¬ 
pał namiętności, amoris; zapał 
mówcy, ris et quasi flamma ora- 
toris. 

FLammous, a, urn, płomienisty, 
ognisty; fi. lumina, iskrzące oczy. 

Flammlfer, a, um, płomienisty, 
ognionośny. 

Fiammo, 1. palić się, pałać, flam- 
mantia lumina; w znacz, przech. 
zapalić, flammatns aliąua re; — 
przenoś, flammato corde, w umy¬ 
śle rozjątrzonym. 

Flammula, ae, i. płomyk. 
Flatna, us, m. af wianie wiatru, 
stąd: wiatr, fl. secundus, wiatr 
pomyślny; — przenoś, prospero 
flatu fortunae uti, używać szczę¬ 
ścia; b) także o miechu do wz¬ 
dymania ognia; ignem ftćcondere; 
o graniu na flecie: complere spis- 
sa sedilia flatu; c) oddech, od¬ 
dychanie; — przenoś, nadymanie 
się, pycha. 

Flaweo, gro, być płowym, żółtym, 
flawens ceiu; aresae; także c wlo- 
•adi jasnych, flarsntm abscissa 
comas, poet. 
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Fławeaeo, in. stać *tę płowym, 
żółtym, żółknąć, płowieć, campus 
flarescit arieta. 

FlaWIna, ae, i. miaato w Etroryi; 
stąd: Flarinus, a, um, Flawiński. 

Flawius, nazwisko rzymskiego rodu. 
FlaTua. a, um, żółty, żółtawy, 

płowy, Tibcris, arva; capiłli 
(włosy btond). 

Flebilis, e, opłakania godny, mul- 
tis ille bonia flebilis occidit; 2) do 
płaczu pobudzający, ultor, 3)płacz¬ 
liwy, żałosny, roi, modi, spon- 
aa i t, p. prtysłóickoico, flebile. 

FlabUItar, przytl. płaczliwie, ża¬ 
łośnie. 

Flecto, fleii, flexum, 3. zginać, 
naginać, skrzywić, ramum; napi¬ 
nać, naciągać, arcus', iter lub 
yiam (inną drogą się udać, win¬ 
ną stronę drogę zwrócić); rocem, 
cantns (głos w śpiewaniu lub gra¬ 
niu do harmonii układać);—prze¬ 
noś. odmienić, Yitam, fata deum 
precando; animum lub aliquem; 
b) kierować, zwracać, cursum de 
foto in Capitolinm; equos; narem, 
cuma in locum; iter Demetria- 
dem; flectt in gyrum (kręcić się 
na około); se f. zwaacać się, silra 
se flectit smistrorsus; — przenoś, 
odwracać, odciągać, odwodzić, a 
studio ad imperium; aliqnem apro- 
posito: animum a Tero; wzruszyć, 
zmiękczyć, nakłonić, superos, ali- 
quen oratlone; c) wyminąć, opły- 
nąć, promontorinm; 2) nieprzecb. 
zwrócić się, ex Gabino in Tuscu- 
lanos colles; ad Oceanom. 

Fleo, flóvi, fietum, 2. płakać, de 
<iliqu rej 2) w znacz, przech. o- 
plakiwać kogo lub co, Misenum, 
tilium, casus suos; bier. flenda 
fortuna, los godzieD opłakania; 
multum fleti ad superos. 

Fletu*, us, n. pfacz, Izy, largos 
effundere fletu®- 

Flexantmus, a, um, rozczulają-* 
cy, tkliwy. 

FleadbOia, e, giętki, gibki, łatwy 
do zgięcia, arcus; Tor, genus to- 
cis (giętki, urobiony); — przenoś, 
łatwy do powodowania, do nakło¬ 
nienia, niestały, aetas. 

FleiUis, e, giętki; 2) skrzywiony. 
FlexilÓquua, a, nm, dwu wykładny, 

dwuznaczny, ciemny, oracula. 
Flerto, Ania, f. naginanie, zgię¬ 
cie; latemm; w mówieniu i śpie¬ 
wania podwyższanie, zniżanie to¬ 
nu, Yocis, modorum; — przenoś, 
w licz. mn. wyboczonia z prawej 
drogi, wybiegi. 

Flexipea, pedle, kizywouogi. 
Flexuóstu, a, um, kręty, pełen 
zakrętów. 

Floxua, ns, *». zakrzywienie, za¬ 
gięcie, fluminis; ftezus w cyrku, 
okrążanie około kresu zawodnicze¬ 
go (meta), które ubiegający się o 
nagrodę w gonitwach robili; stąd: 
fleins metae; meta ferridis evi- 
tata rotis; przejście od jednego 
wieku do drugiego, in hoc flexu 
quasi aetatis; 2) zboczenie, mauo- 
wiec, in quo fleius est ad iter 
Arpinas; flezu Armcniam petunt. 

Fliotue, us, m. uderzenie czego 
o co, senta et galeae dantsonitum 
flictn. 

Flo, 1. dmnebać, dąć, wiać, ten¬ 
tu; w znacz, przech. zdmuchnąć 
co, pnlfis Yento flatns, tibiafla- 
tur, gra się na flecie. 

Floooua, i, m. kosmyk, rzecz dro¬ 
biazgowa, fraszka, flocci facere, 
pendere, aestimare, mało cenić. 

Flora, ae, i. bogini kwiatów; stąd: 
Floralis, tyczący się Flory, sacrum, 
uroczystość na cześć Flory obcho¬ 
dzona 27 kwietnia, zwana talio 
Floralia. 

Florena, tis, kwitnący, znakomity, 
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zamożny, dostatni, ns florentis- 
simae. 

Floreo, fiorol, 2. kwitnąć, być 
w stanie kwitnącym, aliqna re; 
odznaczać się, jaśnieć, błyszczeć, 
florcntes aere caterras; —przenoś, 
słynąć, stndiis et artibus; mnltis 
Tirtntibns ac beneficiis; fama ju- 
stitiae; być w Stani® świetnym, 
obfitować w dostatki, tempom, qui- 
buŁ Macedones florebant; omni¬ 
bus copiis. 

Floreaoo, ere, poczynać kwitnąć,— 
przenoś, zaczynać słynąć, wsławiać 
się, Sulpicio ad snmmam gloriam 
florescenti vita erepta est. 

Floreus, a, nm, kwiecisty, ubar¬ 
wiony kwintami, rura. 

Floridus, a, nm, kwiecisty, pe¬ 
łen światów; — przenoś, o wieku 
i mówcy: kwitnący, ożywiony, pe¬ 
łen życia; 2) z kwiatów, kwiato¬ 
wy, ssrta. 

Florilegus, a, nm, zbierający 
kwiaty lub robiący co z kwiatów, 
apes. 

Flos, floris, m. kwiat, zbioT. kwie¬ 
cie: w licz. mn. sok z kwiatów, 
miód, poet. — przenoś, stan kwi¬ 
tnący, byt pomyślny, flos Grae- 
ciae; wiek kwitnący, młodzieńczy, 
fi. aetatis lub jnrentae lub samo 
flos; siła młodzieńcza, fi. ririum; 
ozdoba, Gallia est flos Italiae; 
juTentntis lub in jureututc; no- 
bilitatis et jurentijtis; broda mło¬ 
dzieńcza, pierwszy porost brody, 
prima gen&s restibat florę jnren¬ 
ta = lanugo. 

Floeoulus, i, m. kwiatek, kwia- 
teczek; — przenoś, o miejscach 
w mowie obfitujących w ozdoby. 

Fluotufetlo, óniffi, ś. kołysanie się 
wzburzonego morza; — przenoś, 
chwianie się, wahanie się, niepe¬ 
wność w zdaniu, animornm. 

Fluctuo, 1. chwiać się, chełbać 

się, bałwanić się jak wzburzone 
morze; migać się, fluctuat teilus 
aere renidenti; — przenoś, burzyć 
się, unosić się, zżymać się, ira 
fluctuat; fluctuat irarum aestu; 
2) być pędzonym, unoszonym, 
miotanym od bałwanów, o lu¬ 
dziach i statkach wodnych;—-prze¬ 
noś. być niepewnym, wahać się, 
chwiać się w zdaniu, acies fluc- 
tuaus; animonunc buc, nunc illuc 
fluctuat; genns oratioius. 

Fłuotuor, 1. być miotanym od fal;— 
przenoś, wahać się, chwiać się 
w zdaniu, auimo. 

Fluctus, ns, m. płynienie, upływ; 
stąd: fale, bałwan; — przenoś, 
w licz. mn. rozruchy, niepokoje, 
zamieszanie w życiu publicznćm, 
ruch namiętności, fi. concionum; 
irarum; civilea. 

Fluentum, i, n. płynąca woda, 
częściej wlicz. mn. Xanthl fluenta 

Fluidtia, a, urn, płynny, płynący, 
ciekły, — przenoś, a) o ubiorze- 
spływający, przestronny, obwisły. 
vestis; b) opadły, mdiy, lacerti, 
corpora; także: osłabiający, calor. 

Fluito, 1. pływać, płynąć łodzią, 
okrętem i t p.; — przenoś, chwiać 
się w zdaniu, wahać się, spedn- 
bise horae; 2) fiuitantia lora, wol¬ 
no puszczone. 

Flumen, inis, n. płynąca woda; 
Tirnm (woda rzeczna!; flumine se- 
cundo, adrerso, za wodą, pod wo¬ 
dę, przeciw wodzie; stąd; rzeka, 
potok; flumen Khennm; — prze¬ 
noś. obfitość, obfity wylew czego, 
orationis; ingenii; largo humectat 
flumine rultum. 

Flumtnt&na porta, brama w Rzy¬ 
mie nad Tybrem. 

Flummeu* a, um, rzeczny, do 
rzeki należący. 

Fluo, fluii, fhnrttm, 3. płynąć, 
spływać, zalewać się, oblewać się. 



FlurUlil 341 Foedus 

sudore, cruore, buceae fluentes, 
baTwiczkowanc; madida flucns in 
yeste (w sukni, z której spływała 
woda), poet— przenoś, o obio¬ 
rze nicobcisłym, nodo sinus eol- 
lecta finentes; o mowie: płynąć, 
ez ejns lingua melle dnlcior flue- 
bat oratio; ez eodem fonte; ab 
isto capite; w szczegół, pod wzglę¬ 
dem kierunku: a) dokąd płynąć 
z przyim. in i przyp. 4;—przenoś, 
bez przeszkody wypadać, wypły¬ 
wać, in aeternum tempus {o przy¬ 
czynach i skutkach); stąd: o po¬ 
wodzeniu: iść, eodem cursu; ad 
Yoluntatem (podług życzenia); rcs 
fldit ad iuterregnnm (przechodzi); 
b) spływać z przyim. de i 6 prz. 
sndoT de corpore; wypadać, fln- 
ent arma de manibus; spadać, fln- 
unt potna; c) upływać, przemijać, 
niknąć, o czasie i o tćm, co się 
do czasu odnosi, fluit rolnptas; 
quae dllapsa jam fluierunt; tarda 
fluunt tempoTa; d) w odniesieniu 
do rozszerzania się pojedynczych 
części takiej cieczy: rozpływać się, 
rozchodzić się, rozszerzać się; — 
przenoś, o członkach i siłach cia- 
ła: osłabnąć, zmięknąć, wątleć; 
stąd: flnerc luxu, roluptate, za¬ 
tapiać się w zbytku, w rozkoszach, 
mollitie, stać się zniewieścialym; 
e) o drzewach: rozszerzać się, ra¬ 
mi fluentes; — przenoś, o nau¬ 
kach: powoli rozchodzić się, roz¬ 
szerzać się, upowszechniać się, 
doctrina Pythagorae longe lateque 
flneret. 

Flim&tU, e, rzeczny, należący do 
rzeki, w rzece albo nad rzeką 
będący. 

Fluwłua, ii, «* spływająca woda, 
rzeka, potok. 

FLojdo, dnia, i. płynienie, cie¬ 
czenie. 

JPiuwua, a, nm, płynący, płyn¬ 

ny; — przenoś, o) obwisły, habe- 
na; b) znikomy, przemijający, glo¬ 
ria, fides; stąd: niestały, bez cha¬ 
rakteru, animus; c) rozpływający 
się; — przenoś, zniszczony, res. 

FoO&le, is, n. przewiązka, chust¬ 
ka na szyję. 

Foculus, i, n. małe ognisko; stąd: 
o) mała fajerka; b) mały ołtarz. 

Foeua, i, m. ognisko; — przenoś, 
o) cały dom, posiadłość; porów, 
ara; stąd: dom ojczysty, rodzinny, 
domo et focis patriis ejicere; b) oł¬ 
tarz, dis tribus ille focos totidem 
de cespite ponit; c) stos do pale¬ 
nia, maerontes rnebant ossa focis. 

Fodioo, fae, kłóć, bóść, przeszy¬ 
wać, latus; — przenoś, martwić, 
trapić, animum. 

Fodtna, ae, i. kopalnia, góra 

kruszcowa. 
Fodio, fodi, fossum, 3. kopać, 

wykopać, zwykle w znacz, przech. 
kopaniem wydobyć, putaum; cu- 
bilia; argentum, anrum; 2) kłóć, 
prze kłóć, przebić, przeszyć, ali- 
quem telis; equum catcaribus; 
repugnantcs; lub wykłóć, lami¬ 
na; — przenoś, o boleści: utrapić, 
przeszyć, fodit dolor. 

Foeound- patrz fecund-. 
Foede, przysl. brzydko, haniebnie, 
perire; okrutnie, straszliwie, pu- 
gnare. 

Foeierfttua, a, um, sprzymierzony. 
Foedifrag^m, a, um, zrywający 

przymierze, wiarołomny. 
Foeditan, atia, i. szk&radność, 
obmierzłość, obrzydliwość; 2) o- 
kropność, straszliwość. 

Foedo, 1. zeszpecić, splngawić, 
splamić; — przenoś, zhańbić, zbez¬ 
cześcić, gloriam majorum; zaćmić, 
lnmina; spustoszyć, agros; zranić, 
skaleczyć, przebić, ferro fbedare 
latebras; zabić, Tolucres. 

Foodue, 6, um, szpetny, szkara- 
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dny, obrzydliwy, stawmy, właśc. 
i przenoś. odor, locus; facinus; in- 
cendium. 

Foedns, Óris, n. przymierze, so¬ 
jusz, związek; 2) poet.: urządze¬ 
nie, ustawa, prawo, natura impo- 
suit foedera certis locis. 

Foen-, patrz fen-. 
Foeteo, ere, śmierdzieć. 
Foetidue, a, nu, śmierdzący. 
Foetor, Orła, m. smród. 
Foliom, ii, n. liść. 
Foliioulus, i, m. mieszek skó- 
mny. 

Folii*, is, m. worek skórzany; 2) 
mieć', kowalski. 

Fomeatom, i, *. cieple okładanie, 
ogrzewanie, naparzanie;—przenoś, 
zasiłek, pomoc, ulga, dolorum, 
curarum. 

Fomes, itis, ». próchno, żagiew, 
podnieta. 

Fon*, fonds, m. źródło, właśc. 
i przenoś, scribendi recte sapere 
ect prindpinm etfons; poet: wo¬ 
da zdrojowa, alu fontemque ignem- 
que ferebant. (jowy. 

Fonttou*, a, um, źródlany, zdro- 
FonMjus, i, m. nazwisko rzym¬ 
skiego rodu; stąd: prtym. Fonte- 
jus i Fontejanus a, um, fontejski, 
fontej suiskt. 

Fonticuius, i, m. źródełko. 
FpnttaAlis, c, tyczący się źródła, 
porta, brama Kapeńska w Rzymie 

For, fatus sum, 1. mówić, wypo¬ 
wiedzieć, przepowiedzieć, memo- 
res faodi at<]ue nefandi (pamięta¬ 
ją o tóm, co godzi się i czego 
nie godzi się mówić, o dobrych 
1 złych czynach). 

Farabilis, e, łatwy do przedziu¬ 
rawienia. 

Fortmen, ints, n. otwór, dziura. 
Forsa, jprtfftL na zewnątrz, na dwór, 
w edert, se promeie, wychodzić; 
dare, ogłosić.. 

ForoOpe, oipl*, m. i L kleszcze, 
obcęgi. 

Fordus, a, nm, brzemienny; ne- 
csow. forda, ae, i. krowa cielna. 

Forem (— fnerem od fuo) toż sa¬ 
mo co: cssem, fnissem; tr. bezok. 
fore, toż samo co: futurum, mm, 
um esse. 

Forensis, e, tyczący się rynku, na 
rynku będący, foctio lub torba 

~ (zgraja ludzi włóczących się po 
rynku>, Tesli tus, suknia paradna, 
galowa, którą brano występując 
na miejsce publiczne; 2) należący 
do sądu, sądowy, causa, opera, 
geaus dicendi; Mars f. (wymowa 
sądowa). 

Forentum, i, n. miasto w Apulii; 
stąd: Forentani, oram, m. miesz¬ 
kańcy Forentn, Forentanowie. 

Forte-, ieto, i. nożyczki. 
Foris, is, ś. drzwi, wrota; w Ucz. 
mu. podwoje; 21 przystęp, wejście. 

Forta, prą/il. zewnątrz, na pyt. 
gdzie, intra rallum et foris; za 
domem, za miastem, zewnątrz Ku¬ 
ry!, zewnątrz krajn, foris coenare, 
ezpectatus foris; otinm domi et 
foris habere; 2) na pyt. skąd, od 
strony zewnętrznćj, foris petere; 
Tenire; telnm foris flagitare. 

Forint., ae, i. kształt, postać, skład 
części zewnętrzny, postawa, cor- 
poris; imperatoria; nayinm; cor- 
nuum; falcinm i t. p.; forma (z po¬ 
wierzchowności); Szczógól. piękna 
uroda, piękność; — przenoś, wi¬ 
zerunek, wyobrażenie, ideał; 2) fi¬ 
gura, obraz, znak, oznaka, cecha; 
poet. omawiając: formae łupo- 
rnm (wilcy); ~ przenoś, rys, opi¬ 
sanie, rerum publicarnm; offi- 
cii i t. p., w ogóle: rodzaj, spo¬ 
sób, własność, rei; pugnae; w lo¬ 
gice: gatunek; 3) model, stempe. 
menniczy, argentum formasignatum 
(pieniądzsrebrny); kopyto sjewckie. 
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łormiaa, arna, i. miasto Aaron* 
ków na pobrzeżu Łacyum; stąd: 
Fonnianui,a, om, foraiański; ne¬ 
tów. FormUni, Oram, m. For- 
mianie, i Formianum, i, n. posia¬ 
dłość wiejska przy Formiach. 

Formloa, ao, mrówka. 
Formidłbilis, e, straszny, straszli¬ 
wy, groźny. 

Formldo, 1, lękać się bardzo, trwo¬ 
żyć się, często w znacz, przeck 
lękać się czego, aliquid, omnia; 
aąnae formidatae, wodowstręt, 
wścieklizna. 

FormJdo, inia, i. stracił, prze- 
ptracłi, trwoga; stąd: straszydło, 
szczegół, na zwierzynę i ptaki. 

Formidolóao, prt&tl. bojażliwie; 
straszliwie. 

Fazmldolóstu, a, om, lękliwy, 
bojażliwy; straszny. 

Formo, 1. kształcić, postać nada¬ 
wać, materiam; o mowie: Terb* 
sicut mollissimam cerem (urabiać)-, 
orationem;—przenoś, kształcić, u- 
rządzać, porządkować, regnumi t. p. 
szczegół, przyuczać, przyzwycza¬ 
jać do czego, poemat dictis; ali- 
ąucm in snos mores; se in mores 
alicojus; bores ad nsam agrestem; 
ingenia borni nom; animos judi- 
cam, ad eum qnem rolumns, ha- 
bitum (usposobić tak, jakbyśmy 
sobie życzyli); 2) tworzyć, wysta¬ 
wiać, przedstawiać, o malarstwie, 
rzeźbiarstwie, budownictwie, wi¬ 
dowiskach scenicznych, utworach 
piśmiennych; — przenoś, wysta¬ 
wiać sobie, wyobrażać w myśli, 
tacita mente gaadia. 

FormósStas, Otta, i, piękność, na- 
dobuość, uroda. 

Formdcus, a, urn, piękny, nado¬ 
bny, urodziwy. 

Formula, ae, ż. kształt, urządze¬ 
nie, układ, disoipHnse; stąd: prze¬ 
pis, prawidło, ustawa, szczegół. 

formula, sponsionis, testamenti, 
formalność w sądownictwie, po¬ 
stępowanie pretora lub w ogóle 
biegłego w prawie; 2) sposób, 
dicendi. 

Fora&c&Us, e, tyczący się pieców; 
dea, bogini Fomaz; stąd: Forna- 
oalia, iron, *■ obrzędy religijne 
na cześć tćj bogini. 

FOrnaeola, ae, i. piecyk. 
Fomaz, Sola, i. piec, komin ko¬ 
walski; 2) bogini opiekująca się 
pieczywem. 

Fornlofttos, a, om, sklepiony. 
Fornir, ieU, m. sklepienie obłą- 
czyste; w licz. mn. sklepy; w szcze¬ 
gół. o) Fornix Fabii, przez Xw. 
Fabiusza Maksyma wystawiony 
lok tryumfalny przy drodze zwa¬ 
nej m sacra, nazywany także 
Fornir Fabius lub Fabianus; ó) 
podziemne mieszkanie, miejsce 
schadzki do celów niemoralnych. 

Fora, i. (tylko w przyp. 1 i 6) 
przypadek, traf; fors fortuna, 
szczęśliwy wypadek, szczęście; 
także przysłówkowo: fors — for- 
tasse, podobno; może, kiedy, wła¬ 
śnie, u poet.; w przyp. 6 forte, 
przypadkiem, przypadkowym spo¬ 
sobem, właśnie, po $i, sin, ne, 
nisi i t. p. może; także: si forte, 
jeżeli szczęśliwym trafem; forte 
temere, na szczęście; 2) jako bó¬ 
stwo: deaFors, Fors Fortuna, bo¬ 
gini szczęśliwego trafu. 

Foraaa, forsit, fo*sitan i dawne: 
fortan, prtysl. może, może kiedy, 
podobno. 

Fortaaae, pnytł. może; 2) przy 
liczeniu: blizko, około, triginta 
fortasse versus; biennio fortasse 
major. 

Forte, patrz fors. 
Fortioulua, a, urn, nieco mocny, 
odważny. 

Fortu, o, mocny, trwały, lignom, 
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pens, Unra 3; accessione Tiriura 
fortior, mocniejszy, bardziej -wzmo¬ 
cniony; — przenoś, pignus (odpo¬ 
wiedni co do wartości); pełen si¬ 
ły, odwagi, dzielny, mężny, wa¬ 
leczny, o osobach i ich nsposo 
bienin umysłowćm, skłonnościach, 
mowie, czynach i t. p.: Tir ad pe¬ 
rlenia fortis; forlior in dolore; 
fortissimo cnpiditas; genus dicen- 
di forte; fortissimo* contra an- 
daciam. 

Fortiter, przysl. mocno, tęgo, 
dzielnic, mężnie, odważnie, nieu¬ 
straszenie, yenari, bellnm gerere; 
ferro dolorem; resistere. 

Fortitddo, inis, ś. moc, siła cia¬ 
ła; — przenoś, męztwo, odwaga, 
dzielność, waleczność; wlicz. mn. 
objawy, oznaki, dowody dzielno¬ 
ści, czyny waLeczne, domesticae 
fortitndines non inferiores milits- 
Tibns. 

Fortuito, przysl. przypadkowo, 
przypadkowym sposobem. 

Fortuitua, a, om, przypadkowy, 
trafu nko wy, trafem zrządzony. 

Fortuna, ae, i. przypadek, zda¬ 
rzenie przypadkowe, w związku 
z przyległem! wyrazami, prospe- 
ra, secunda, florens; adversa, mi- 
sera, już szczęście, już nieszczę¬ 
ście, niepomyślne powodzenie 0- 
znacza; także bogini szczęścia, po¬ 
rów. Fors; 2) los, stan zewnętrz¬ 
ny, okoliczności, stosunki, stąd: 
dostatki, majątek, dobra, nąjczę- 
ścićj w Ucz. mn. fortnnis maxi- 
mis ornątus; nostras fortuna* de- 
fendere; qno mihi fortnnas, si non 
conceditur uti? 

Fortunat®, przysl. szczęśliwie, po¬ 
myślnie. 

Fortunitus, a, urn, uszczęśliwio¬ 
ny, szczęśliwy; poet. fortunatus 
labornm (w nieszczęścin); szcze¬ 
gólniej w pomyślnych okoliczno¬ 

ściach będący, obfitujący w do¬ 
statki, Zamożny, bogaty. 

Fortuno, 1. poszczęścić, obdarzyć 
szczęściem, pobłogosławić komu 
w czem, patrimoninm tibi dii for- 
tunent; quamcunque deus tibi 
fortunaTerit borsm. 

Foruii, oram, m. miasteczko Sa¬ 
binów. 

Forull, drum, m. pólka na książki. 
Forum, i, n. wolny plac, dzie¬ 
dziniec, podwórze, zwyczajnie zaś: 
plac targowy, których w Bzymie 
było wiele: t. Bomanum, także: 
f. retus, f. magnum, lub samo 
forum, w północno - zachodniej 
stronie z Kapitolińskim, na połu¬ 
dnie z Palatyńskim pagórkiem gra¬ 
niczący, obsadzony na około skle¬ 
pami do przodaży i układów pie¬ 
niężnych; główne miejsce de pu¬ 
blicznych i sądowych czynności; 
średni punkt wszelkiego publicz¬ 
nego życia; forum Caesaris; f. Au¬ 
gust!, Trajani, od Cezara, Augu¬ 
sta i Trojana założone również 
do czynności sądowych; jako tar¬ 
gowe rynki były. f. boarium, 
przeznaczony do przedaźy bydła 
między Tybrem i placem Circa s 
Maiimus zwanym; f. oUtorium, 
gdzie sprzedawano jarzyny, między 
Tybrem i pagórkiem Kapitoliń¬ 
skim; f. piscarium lub piscatorium, 
targ rybny; f. cupedinis, targ ła¬ 
koci. Ze względu więc, że forum 
było głównym punktem: a) życia 
publicznego, mówiono: de foro 
decedere, usunąć się od życia 
publicznego; verba de foro, ty¬ 
czące się spraw publicznych; fi) 
różnych interesów, np. pienię¬ 
żnych i t p., in foro versari, za¬ 
łatwiać interes®, mianowicie pie¬ 
niężne; ratio pecumarum, qua« 
in foro versatur, obrót interesów 
pieniężnych który się odbywa na 
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rynka; cedere faro, zbankrutować' 
Mero de fora tollere, zniszczyć 
kredyt publiczny; stąd: forum re¬ 
rum renalium toSus regni, głó¬ 
wny punkt handlowy: «) rządo¬ 
wych, szezególnićj zaś sądowych 
czynności:, forum attingere, za¬ 
czynać brać udział w sprawach 
rządowych; także: in foro esse 
cocpit; 2) na prowincyi forum na¬ 
zywano miasto, gdzie się odby¬ 
wały sądy, i było siedlisko za- 
Tządn; forum ag we, mówiono o 
tym, któremu zarząd prowincyi 
byłpowienony. Stąd imiona miast: 
•I Forum Appii, miasteczko przy 
drodze Appijskićj; b) F. Aurelium, 
pny drodze Aurelijskiej; e) F.Cor- 
aełU, miasto Lingonów w Golili 
Cyspad&nskićj; c) F. Julii lub Ju¬ 
liom miasto w Gallii Uarbonen- 
ukićj; f) F. Yosonii miasto Saliów 
w GaUii Narbonenskiej. 

Forna, i, *». w licz. mn. fon i fo¬ 
ra, przechody w okręcie; siedze¬ 
nia,, lawy w teatrze; pokład pla¬ 
strów w ulu. 

Fosaa, ae. i. dół, rów, przekop, 
fossa et raiło septum. 

Fossto, Cni*, i. kopanie. 
Fosaor, aria, m. kopacz, gTabarz. 
For ca, dół; — pTZenoś. podstęp, 
sidło, podejście, paene incidi in 
foream, 

Forao, f&ri, fótum, 2. rozgrze¬ 
wać, ciepło trzymać, pullos pen- 
nis; pilili a matribus eiclusi foti 
(ogrzewane, pielęgnowane); f. si- 
nu lnb gremio (,brać na łono); 
aaplesu (trzymać w objęciu, ści¬ 
skać), szczegół, naparzać, rozgrze¬ 
wać rażone części ciała, nares za¬ 
porę aquae caUdae; artus; rulnus 
lympha; poet: f. ora, leczyć; ipse 
aeget, anhelans colla foret, cięż¬ 
ko oddychający dla zrobienia so¬ 
bie ulgi opiera kark o drzewo; 

miejsce jakie trzymać ciepło, to 
jest ciągle gdzie bawić, zamiesz¬ 
kiwać, colubcr forithumum: fov. 
castra, trzymać się w obozie; stąd: 
pewien przeciąg czasu przepędzić, 
hiemem inter ec luzu; — przenoś, 
pielęgnować, aliąuem; pieścić, po¬ 
chlebiać, sensug bominum; wspie¬ 
rać, dogadzać, roluntatem patrum; 
żywić, aliquem certa spe; sprzy¬ 
jać, popierać, bella. 

Fraotus, a, um, złamany, osłabio¬ 
ny, znękany, bezsilny. 

FragilU, e, kruchy, dający się 
złamać, 2) giętki, cera;—przenoś, 
niestateczny, znikomy, ułomny, sła¬ 
by, res humanae; corpus: dizitia- 
rum et formae gloria fluxa atąue 
fragilis est; 3) trzeszczący, pęka¬ 
jący, laurus. 

Fragilitat, Uis, i. kruchość; — 
przenoś, znikomość, nietrwałość, u- 
lomność,niestateczność, humanige- 
neris; naturo© communis. 

Fragmen, inia, i fragmentum, i, n. 
odłamek, urywek, okruszyna. 

Fragor, ari», m. trzask, łoskot; 
coclestis, grzmot 

Fragdaua, a, um, pełen odłamków, 
chropowaty, nierówny; 2) szumią¬ 
cy, huczny, pełen trzaskn. 

Fragum, L, w. poziomka. 
Fr&mee, a, i. rodzaj pocisku u 
Germanów. 

Franci, oram, m Frankowie, Ind 
między rzekami Waal i Masa. 

Frango, fregi, fractum, 3. łamać, 
rozłamywać, tłuc, rozbijać; se 
frangere lub frangi, rozbijać się, 
fluctus a sazo frangi tur, zmniej¬ 
szać się, osłabiać się, caloTes aut 
frigora se fregerunt: skracać, diem 
mero (niepostrzeżenie, nieznacznie 
spędzić); — przenoś, a) osłabiać, 
sit pozbawiać, nękać, niweczyć, 
udaremnić, frsetitoteasibus; proe- 
llis frangi; frangere rim, opes 
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audaciam, sententiam, consilium; 
obrazić, naaweręźyć, dignitutem; 
złamać, nie dotrzymać, fidem, foe- 
dus; 4) powściągnąć, poskromić, 
ukrócić, pokonać, opanować. Cor- 
cyraeos fregit; cnpiditates; impe¬ 
tom; is enm difierendo pognam 
ab impetu fregit; frangi cupidita- 
te, meto, dolore; upokorzyć, odjąć 
serce, pozbawić odwagi, przygnę¬ 
bić, aliquem; animnm alicujus; 
qnae contnmelia non fregit enm, 
sed erezit; eiiles res ani mi ma- 
gnilndinem etsi non frangebant, 
tamen minoebant; frangi cara; c) 
zmiękczyć kogo, zlagodkić, wzru¬ 
szyć, nakłonić; pozyskać dla sie¬ 
bie, zjednać, aliquem; misericor- 
dia alicujus frangi; fletus fregere 
Tirom; te ot olia res frangat? 

Frater, tris. m. brat, także: kre¬ 
wny, szwagier, w licz. su. rodzeń¬ 
stwo (brat i siostra); fratres ger¬ 
man:, rodzeni, z jednego ojca; 
uterini, z jednej matki; 2) przy¬ 
jaciel; w licz. inn. jako tytuł za¬ 
szczytny sprzymierzeńców; także 
o raczach podobnych, o książ¬ 
kach jednego autora: bracia, poet. 

Frmterculna, i, m. braciszek. 
Fraterne, prsyst. po bratersku; — 
przenoś, serdecznie, szczerze,snu¬ 
te, facere. 

Fraterzraa, a, um, braterski, do 
brata lob do krewnego należący, 
tratom* pęto, poet. — przenoś, 
szczery, przyjacielski. 

Fratrioida, ae, ». bratobójca. 
Frauditio, ónla, i. oszukanie, 
zdrada. 

Fraudator, ória, m. oszukaniec. 
Fraudo, 1. oszukać, odrwic, n- 

lurzywdzić, zdradzić 4 pozbawić 
czego, aliquem in segetibus; ali- 
quem peconia, milites praeda; sti- 
pendium equitmn. 

Fraudulentus, a, om, zdradliwy, 
szalbierski. 

Fraus, fraodis, i. oszukaństwo, 
zdrada, szalbierstwo, podstęp; ze 
względu na siebie: błąd, pomyłka, 
in fraudem incidere, delabi, omy¬ 
lić się; jako skutek: szkoda, u- 
szczerbek, nieszczęście, alicoifrau¬ 
dem ferre; fraudi esse;[in eandem 
fraudem incides; 2) zbrodnia, wy¬ 
kroczenie, fraudem concipere, su- 
scipere, committere. 

Fraodneus, i fraiinus, a, um, je¬ 
sionowy. 

Fraiinus, i, i. jesion; poet. po¬ 
cisk z jesionu, forrata fraiinus 
collo adacta. 

Fregellse, sram, i. miasto Wol- 
skćw w Łacynm; stąd: Fregelia- 
nus, a, om, fregellański, i Fre- 
gellani, orum, m. Fregellanie. 

Fregónae, brum, i. miasto wEtru- 
ryi. 

Fremebundus, a, um, szumiący, 
mruczący; 2) dąsający się. 

Fremitus, as, m. gwar, szmer, 
trzask, szczęk, borkot i t. p.t o lu¬ 
dziach: mruczenie, szemranie, szcze- 
gćlnićj mruczenie z oznaką nieza¬ 
dowolenia. 

Fremo, fremui, fremltum, 3. mru¬ 
czeć, szumićć, szemrać, dąsać się, 
circum claustra frerount; cuscti 
coelicolae fremehant assensu- 2) 
z przyp. 4. eadem omnes freme 
bant; arma ffemit, poet. (woła 
o broń). 

Fremoz, oria, m. ~ fremitus. 
Frondo, lub frendeo, frendui, fre- 

sum, 6re i Ere, zgrzytać zębami; 
w znacz, przech. zgryźć, zetrzeć, 
rozżuć; — przenoś, być niechęt¬ 
nym, z 4 przyp. i tr. bez. albo 
samo fr. 

Frenl, óram, «*. patrz frenua, 
Frono, 1. zakietznać, obuzdać, e- 
quitatus frenatus, z końmi zakiej. 
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zimnemu — przenoś- powściągnąć, 
poskromić, ukrócić, pohamować, 
fnrorem, roluptates temperantia. 

Prent&ol, oram, ■*. szczep Samni- 
tów w Italii wschodnio-południa- 
wśj; stąd: Frent-nus, a, um,fren- 
tańsld. 

Frenura, i, ». w licz. mu- freni 
i frena, wędzidło, uzdę, hamulec, 
cugle; — przenoś, frene imperii 
(wodze rządu), alicui frenos ad- 
hibere, inhibere, powściąguąć, 
wstrzymać, pohamować;. frenum 
lub frenos mordere (wziąć ua kieł, 
uwziąć się, przeciwnikom swoim 
zęby pokazać); frenum accipere, 
poddać aę; yelut freni domitarum 
gentium. 

Frequen», tis, liczny, licznie ze¬ 
brany, gromadny i t. p. legatio; 
legationum conrentus; senatus; 
frequentes fnimns; frequentes ve- 
ciunt; o miejscowości: nczęszcza- 
ny, gęsto zaludniony, pełen cze¬ 
go, theatrum, mnnicipium, empo- 
rium; loca frequentia aedificiis; 
2) często gdzie bywający, przesta¬ 
jący z kim, erat Komae frequens, 
Demosthenes frequens fuit Plato- 
nis auditor; cum aliqno fwquen- 
tem esse; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: częsty, pospolity, często 
się zdarzający, często używany, 
frequeutibus proeliis yictus; pro- 
pter fraquentes bonores delatos; 
familiaritatem reddidit frcquen- 
tiorem. 

Preęueiitatio, 6nls, i. nagroma¬ 
dzenie, częste używanie czego, 
aigumentorum. 

FrequentaŁus, a, um, pełen cze-> 
go, obfity, zaludniony, zamiesz¬ 
kały; 2) często używany. 

Prequenter,prtytl. często, licznie, 
mnogo. 

Freąuontta. ae, i. liczne zebranie, 
liczny orszak, mnogość, stipari 

frequentia; reducebatnf domum 
małima fżequentia; 2) częstość, 
częste powtarzanie, epistolerum. 

Fveuuento, 1., licznie zgroma¬ 
dzać, populum, scribas ad sera- 
ńum; lnb gromadnie odwiedzać, 
do kogo się udawać, aliquem; 
na uroczystość jaką licznie się 
zgromadzać, obchodzić. Indos, fc- 
rias, sacra; miejsce jakie zalu¬ 
dniać, licznie obsadzać ludnością, 
urbes, templa; copiaa sagittariw 
(wzmacniać); — przenoś, skupiać, 
gromadzić, est quasi luininibus 
distinguenda etfrequentanda omnis 
oratio; 2) często przy kim lub na 
j&kićm miejscu się znajdować, czę¬ 
sto odwiedzać, amicos salutondi 
causa; quae loca minus freąuonta- 
ta sunt; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: często lub zwyczajnie 
używać czegoj powtarzać, verbi 
translationem; Hymenaee frequen- 
taat (często wołają Hym.). 

Prosu*, patrz frondo. 
Fretensis, e, należący do cieśniny. 
Fretum, i, n, i fretus, us, m. cie¬ 

śnina morska, kanał; szczegół 
o cieśninie Sycylijskiej:—przenoś 
morze, Euiinum, Libycum, Hes- 
perium; in f rota dum fluvii current. 

Fretus, a, um, ufający, gaufany, 
pełen ufności w kim lub w czćm, 
jm enta fretus ; iugenio ; w złej my¬ 
śli: ośmielony, uzuchwalony, ma- 
htia fretus- fecit. 

Fretus, us, m. patrz fretum. 
Frioo, fricui, frictum, i Mottom, 
1. nacierać czem, drapać. 

Frigeo, ere, ziębnąć, krzepnąć od 
zimna, corpus frigentis (zmarłe¬ 
go); — przenoś, być nieczynnym, 
gnuśnieć, leniwieć, stygnąc do 
czego, frigent effetae in corpore 
Tires; być ozięble, obojętnie przy¬ 
jętym, zostać bez skutku; oratio 
frigebat. 
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Frigeseo, bre, ziębnąć, marznąć, 
krzepnąć; — przenoś, stać się nie¬ 
czynnym, gnuśnym. 

Frigide, przysl. zimno, chłodno;— 
przenoś, bez zapala, bez ożywie¬ 
ni, agere. 

Frigidulua, i, tu, clitodny, nie¬ 
co zimny. 

Frigidus, a, m, zimny, chłodny v 
sub Jove frigido, na zimnem po¬ 
wietrzu; o umarłych: lila frigida 
rabat Stygia cymba; — przenoś. 
a) zimny, bez zapała, bez ognia, 
mdły, słaby, lentns in dicendo et 
paene frigidus; frigida belio dex- 
tera; hj płaski, niedorzeczny, a- 
camen. 

Frigo, frizi, frizam i frictum, 3. 
smażyć, przypiekać. 

Frigus, orla, n. zimno, mróz, 
chłód, zimne powietrze, mianowi¬ 
cie zimowe, stąd: zima, poet.; zi¬ 
mno od stracha, dreszcz, solrnn- 
tar frigore membrn; także o zi¬ 
mnym kraju: frigus non habitabi- 
le; — przenoś, obojętność, ozię¬ 
błość, nieczynność, zimne przy¬ 
jęcie, obejście się obojętne, tan¬ 
tum fuit frigus in senatu. 

Friwólus, a, urn, błahy, marny;— 
przenoś, niedorzeczny, płochy. 

Frondator, ória, w. obcinacz ga¬ 
łęzi. 

Frondeo, frondni, 2. okryć się li- 
ści&mi, gałęziami, zielenić się; 
frondens, liściem okryty. 

Frondesco, Sre, dostawać liści. 
Frondeus, a, um, mający liście, 
gałęzie. 

Frondosus, a, nm, obficie liściem, 
gałęziami okryty. 

Frons, łiondis, i. liście, gałąź 
zielona; wieniec z gałązek liściem 
okrytych, cingere tempom frou- 
dibus; fronda tegente comas. 

Frons, frontis, i. czoło; stąd: prze¬ 
dnia część, front, castrornm, na- 

▼lum; przy wymiarze pól: szero¬ 
kość, mille pedes iii fronte; — 
przenoś, frons pristina, dawna po¬ 
waga; fr. proterra, bezczelność; 
fronte, z pozoru, na pozór. 

FrontUe, is, n ozdoba czoła. 
Fronto, órtls, m. szerokiego czo¬ 
ła; jako mi( wlanie, rzymski 
przydomek. 

Fruotifer, a, um, wydający owo¬ 
ce, urodzajny. 

Fruotu&rlus, a, nm, urodzajny, 
płodny; ager fr., pole od którego 
płacono podatek. 

Fruotuósus, a, um, żyzny, uro¬ 
dzajny, pożyteczny; właś. i prze¬ 
noś. fundus; rirtus. 

Fruotus, us, m. używanie, użyt¬ 
kowanie, fructum oculis er ejus ca- 
su capere, bawić czćm oko; ad a- 
nimi mci fructum; zbiorowe: plon, 
dochód, praediorum; pecuniae, 
przenoś, owoc, korzyść, przyje¬ 
mność, fructum percipere; fruc- 
tus animi. 

Frug&lis, e, gospodarny, rządny, 
oszczędny, umiarkowany, uczciwy. 

Fru&iUitas, 4tU, i. gospodarność, 
umiarkowanie, oszczędność, ucz¬ 
ciwość. 

Frugaliter, pnytl. gospodarnie, 
rządni*, oszczędnie, uczciwie. 

Frugeo, i frugi, patrz fraz. 
Frugifer, a, um, owocorodny, uro¬ 
dzajny, pożyteczny, właś. I przenoś, 
ager, messes; philosophia. 

Frugilegua, a, um, zbierający 
zboże, owoce. 

Fnunenttrius, a, um, do zboża 
należący; neczme. handlarz zbo¬ 
żowy. 

Frumentótio ónls, i. dostarczanie 
zboża, 1'ufażowanie. 

Frumentator, órls, m. dostarcza 
jący zboża, kupiec zbożowy. 

Frumentor, 1. dostarczać zboża. 
Frumentum, i, n. zboże. 
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Fraor, frnitos i fructas sum, frui, 
używać; z przyp. 6, bonis suis, 
commodis in rłU, roluptate, gau- 
dio, lace, sita, dritate, pace i t p. 
także: fruenda sapientia; ad rem 
frueadam ocali"-, 2) użytkować, 
mićć z czego korzyść, fimdis eer- 
tis; (igrom fruendum locare. 

Frualno, Snls, m. mi ag to Wolaków 
w Lacyum; stąd: Frusinas, atia, 
Fruziuacki, i Frusinates, um, m. 
Fruzinaci. 

Fruaftra, przytł. darmo, nadaremnie, 
próżno, bezskutecznie; także: bez¬ 
zasadnie, bez celu. 

Frostrktlo, ónis, i. ociąganie się, 
przewłoka, zawód. 

Fruetro, i deponent frustror, 1. za¬ 
wód robić, łudzić, non frustrabo 
vos; 21 w niwecz obrócić, udare¬ 
mnić, ictus. 

Prustum, i, n. kęs, kawał czego. 
Frutez, ioia, m. krzew, krzak, 

w licz. mn. zarośle. 
Frutioótum, i, n. gęstwina, za¬ 

rośle. 
Frutico, 1. i fruticor, rozrastać 

się, krzewić się; puszczać się 
gęsto. 

Frutiodaus, a, um, krzewisty, roz¬ 
rastający się, vimina, o miejsco¬ 
wości: pełen krzaków 

Fruz, frugis, i. wszelki płód zie¬ 
mi, owoc na drzewach, frugemin 
agro reperire; przenoś, a) owoc, 
korzyść, fruges industriae; 6) zda- 
tność do czego expertia frugis; 
szczegół, we względzie moralnym: 
ad bonam frugem se recipere (po¬ 
prawie się); stąd: frugi, zdatny, 
porządny, uczciwy, rządny, ser- 
»us frugi, Tita frugi; permodestus 
et bonae frugi. 

Puoatus, a, um, ubarwiony, u- 
pstrzony; — przenoś, podrobiony, 
fałszywy, secerner* facata a siu- 
ceris et Tćris. 

Fueinua, i, m. jezioro w krainie 
Marsów w Italii. 

Fuco, 1. farbować,barwić, upięk¬ 
szać. 

Fuoósua.a, nm, ubarwiony, ozdo¬ 
biony, - przenoś, fałszywy, men; 
udany, zmyślony, amicitia. 

1. Fucua, i, m. porosi na skałach 
morskich koloru czerwonego, mech 
skalny, stąd: kolor purpurowy, 
róż, rumienidło, u poet.; —prze¬ 
noś. zbytnie ozdoby (stylu), pozór, 
udawanie; fucum facere, zamy¬ 
dlić oczy; aine fuco, bez-udania. 

2. Pucu . i, m. szerszeń, truteń. 
Fuflus, ii, w. nazwisko Rzymskie¬ 

go rodn; przym. Fufijski. 
Fuga, ae, i. uciekanie, ucieczka, 

fugam dare, uciekać; lub poet 
dać sposobność do ucieczki, Yirg. 
Aen. FIL 24.; podobnież: fugam 
facere, uciekać lub przymusić do 
ucieczki; także: ucieczka z ojczy¬ 
zny, wygnanie z kraju; prędki 
b ieg, upływanie, temporum; szyb¬ 
ka jazda, żegluga poet — prze¬ 
noś. unikanie, laboris, bellnndi; 
morbi, calp&e. 

Fugicitor,pnysł. uciekając, pierz¬ 
chliwie. 

Fugaz, kola, pierzchliwy, prędko 
uciekający, mors et fugacem per- 
sequitur Tirum; — przenoś, pręd¬ 
ko przemijający, upływający, an- 
ni; strzegący się czego, unikają¬ 
cy, chroniący się, ambitionis. 

Fuglena, entis, uciekający, unika¬ 
jący czego, laboris. 

Fugio, fugi, fugitom. 3. uciekać, 
uchodzić, z przyim. ez tnb a i 6 
przyp. lub samym 6 przyp., 
z przyim. ad, in, per i 4 przyp 
lub samo fug; także: szybko biedź, 
lecieć, mijać, o wozie słonecznym, 
o czasie; 2) w znacz, przech. uni¬ 
kać, strzedz się, chronić się, hel¬ 
ium, judicium, conrentus kominom. 

P.-l. W. 
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pocaU; mors fagftur; apywy, 
nie chdćć, wzbraniać się, u poet. 
* tryb. bez. fugo ąuacrere (nie py¬ 
taj): ujść, Achoronta; —■ przenoś, 
nciem lab Tisus (nie być widzia¬ 
nym); scientiam alicujus (ujść czy- 
ićj wiedzy); procorationem Teipu- 
blicae (uchylać się od-); szczegół, 
fept aliąuem aliąuid, nie wić 
o tein, nić zważa na to; nie my¬ 
śli o tćm, zapomina; hoc me non 
fngit, wiem o tćm bardzo dobrze; 
wiadomo mi jest. 

Fugittwus, a, om, zbiegły, ser- 
rns; a domino; rzteKtr. zbieg. 

e*ugito, 1. uciekać, unikać, necem; 
ąuaeshonem. 

Fugo, 1. zmusić do ucieczki, roz¬ 
pędzić, rezproszyć, eąuitatum; 
wypędzić, wygnać, wydalić z kra¬ 
ju, posiać na wygnanie, aliąnem; 
oddalić, flammas a classe. 

Fuleimen, inis, n. podpora, pod¬ 
stawek. 

FttfeJo, fulsi, fultum, 4. wspierać, 
podpierać; stąd pocŁ: utwierdzać, 
wzmacniać, zachowywać, obice 
postes, jamiam sera; — przenoś, 
wspierać, chronić od upadku, nie 
dać upaść, animum, rempnblicam, 
ruinas consulum sua aiitutc. 

Futorom, i, n. podpora, podsta¬ 
wek, noga u loża aurea fnicra 
toris; 2) sofa, loże, poet. 

Fulfulae, arem, ż. miasto Sa- 
mnitów. 

Folgom, tis, błyszczący, jaśnieją¬ 
cy, oculi; folgentes aore cater- 
»ae; — przenoś, celujący, odzna¬ 
czający się, świetny, imperio. 

Fulgeo, fulsi, 2. (poet. także: ful- 
go, Sre) błyskać, Jove fnlgente;— 
przenoś, o mówcy, 2) w ogóle: 
śniecie, rzucać promienie, lima 
fulgebat; oculi; nora purpura ful- 
get; — przenoś, jaśnieć, odzna¬ 
czać się, fulgebat jam tum in a- 

dolescentulo indoles Tirtutis; Tir- 
tus fulget honoribus; tribus ful- 
gens triumphis. 

Fulgini* *e, f. miasto w Umbryi; 
stąd: Fulginas, Stu, Fulginacki. 

Fulgor.Cria, m. błyskawica; stąd: 
blask, oculordm, Testis,solis,ar- 
morum; przenoś, sława, świe¬ 
tność, nominis; nrit fulgore suo, 
qui praegrayat artes infra se po- 
sitas. 

Fuigur, uria, n. błyskawica. 
Foigttrslie, e, tyczący się błyska¬ 
wicy; libri (obejmujące rzecz o bły¬ 
skawicach). 

Fulgurator, orla, m. miotający 
błyskawice; t2) wieszcz tłómaczą- 
ey znaczenia* błyskawic. 

Fulgfiro, 1. błyskać, Jbre ful- 
gurante. 

Fulioft, ae, i folii, ioii, f. łyska, 
nurek. 

FuUgo,,ima, sadza. 
Fullo, ónta, m. folusznik. 
Fulmen, inie, n. piorun, Jupiter 
fulmine percussit; spargit in ter- 
ras, cmittit, torquet; — przenoś. 
a) o przedmiotach zrządzających 
nieszczęście, zniszczenie, o suro- 
wćj karze, duo fulmina domum 
perculerunt; f. fortunae; tuo de 
fulmine partem deme; b) o sile 
nieprzcpartćj, nadzwyczajnćj, ver- 
borum; duo fnlmina impeńi no- 
stń (o dwóch Scypionach, jako 
bohaterach niezwyciężonych). 

FuLmiceae, a, um, piorunowy, od 
pioruna pochodzący, ictus; podo¬ 
bny do pioruna, zabijający, mor¬ 
derczy, ensis. 

Fulmino, 1. piorunować, miotać 
pioruny; — przenoś. Caesar fal- 
ininat bello; 2) w znacz, przeeb. 
uderzać piorunem, zabić, u pó- 
żnićj. pis. 

Fultum, se, i. podpora; — prze¬ 
noś. posilenie ciała pokarmem, n 
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dbw> ntaue ingens aeeedat sto- 
macho faltora ruenti. 

FlIcUii, t, am, nazwisko Krym¬ 
skiego rodu; stąd: Fultiaster, stri, 
m. naśladowca Folriosza. 

Fnlrus, a, na, żółtawy, czerwo¬ 
nawy, rady. 

Fuiaeas, a, om, pełen dymu, dy¬ 
mny, dymiący. 

Fnmidus, a, om, pełen dyma, dy¬ 
miący, taeda. 

Fumifer, a, om, pełen dymn, dy¬ 
miący, ignes. 

FnmUious, dymiący, trącący dy¬ 
mem , wyTzncający dym. 

Fumlgo, 1. dymić. 
Famo, 1. dymić, kopcić. 
Forndatu, a, am, pełen dymu, za- 
kopcialy, fumosae imagines, obra¬ 
zy dawnych przodków, poświad¬ 
czające dawną znakomitość rodu. 

Fumui, i, m. dym, para, in fa¬ 
mom et cinerem rertere, z dymem 
pościć, w perzynę obrócić, znisz¬ 
czyć, przemamować. 

Fonttis, e, do liny należący, na 
linie idący, stąd: rtectow. fansie, 
is. n. a) sznoT, rzemień do rzu¬ 
cania pocisków; bj pochodnia, pa¬ 
jąk da oświecania, poeŁ 
Fdnambulus, i, m. tkneerz na 
linie. 

Fonotto, ónls, i. sprawowanie, 
moneris. 

Funda, as, 1. rzemień do procy, 
proea; 2) gatunek sieci na ryby, 
inaczej retc, jacolom zwanćj. 

Fmuttmen, inls, *. grant, zasa¬ 
da, fnndamina rei ponere 

Fundamentom, i, n. grunt, zasa¬ 
da, fundamenta jacere lob agere, 
założyć. Kocić, a fondamentis, 
z gruntu: — przenoś, zasada, pod¬ 
stawa, libertatis, rirtotom. 

Fundaaua, a, om, patrz Fondi. 
Fundator, dris, m. założyciel, o- 

stanowiciel, orbis. 

Funditus, a, om, na dobrćj pod¬ 
stawie oparty, — przenoś, trwały, 
mocny, amicitia; mocno na czćm 
opierający się, nihil reritate fon- 
datom. 

Fundl, oram, m. miasto nadmor¬ 
skie w Lacyum; stąd: Fondanos, 
a, om, Fundańaki i Fondani, o- 
rom, m. Fondanowie. 

Funditor, ória, *». procarz. 
Funditus, pnytt z grantu, z ko¬ 
rzenia ; — przenoś, całkiem, zgo¬ 
ła, zopełnie, do szczętu, rincere, 
perire; erertere amicitiam; tolle- 
re reritatem. 

Fundo, 1. zakładać, hodować; — 
przenoś, zaprowadzać, disciplinam; 
utwierdzać, umacniać, utrwalać, 
imperiom; orbem legi boa. 

Fundo, fttdl, ftiaum, 3. lać, wy¬ 
lewać, rozlewać, saugoinem e pa¬ 
tera; poet. pateram; aqaaemagnam 
vim in aliąoam partem; homi ne¬ 
rom ; lacrimas, także: glandes (wy¬ 
lewać); w znacz. bier. rozlewać 
się, płynąć, flumen latios fnn- 
ditor; imber fusus; — przenoś. 
a) wyzionąć, unito ritam cum 
sangume; wydać, sonos: wyrzec, 
haec dicta; oracola; preces epec- 
tore; miotać, convicia inaliąuem; 
rodzić, wydawać z siebie, ora 
fondont fetom; tara froges fun- 
dit; quem Maja fodit, poet b) 
w znacz, wojen, spędzić, bostes de 
jugis; pobić, porazić, zwyciężyć, 
pokonać, aliqoem procMo; moltis 
proeliis; cum magms copiis; co- 
plas; hostem; łdardonins fnrus; 
toTpi foga fondi; o strzałach, po¬ 
ciskach: rzocać, ciskać, miotać, 
picem, tela, sagittas; poet: Inna 
per feuestram se fnndebat (prze¬ 
ciskał się); ej wyrzucać, wysypy¬ 
wać, segetes in tiberim; nuces 
fosae; rozszerzać, ne rltis fanda- 
tur, iatissime fondi; Ute lob la- 



Fundun 352 Furie 

tius incendium; iguem lałe; rir- 
tutes et ritia fundi quodammodo et 
quasi dilatari; rozpuszczać, crines 
fusi; poet fusus barbaut; zmarno¬ 
wać, opes. 

Fundom, i, m. grunt, dno, właś. 
i przenoś, szczegół, pole, włość. 

Fuaóbria. e, pogrzebowy, tyczący 
się pogrzebu; epułum, restimen- 
tum; poet smutny, nieszczęsny. 

Funeretu, a, run, do pogrzebu 
należący, pogrzebowy, face*; poet. 
nieszczęsny, złowrogi, bnbo. 

Funóro, 1. trupem położyć, zabić. 
Funerto, 1. zabójstwem skazić, 
znieważyć. 

Funeetun, a, um, żałobny, trupa 
mający w domu, familia; śmier¬ 
telny, smutny, zgubny, scelus; 
morsus łupi, renenum; fuuesta 
pestis reip-. 

Fungor, functus, 3. sprawować, 
wykonywać, odbywać, wypełniać, 
officiis, munere, fungar rice co- 
tisit-p.; coś przykrego, nieprzy¬ 
jemnego wytrzymać, wycierpieć, 
f. penculis; umierać, f. morte; 
rzadko z przyp. 4. 

Fongus, i, aa grzyb; — przenoś, 
ustrzyżyny knota, poet 

Funioulua, i, m. sznurek, po¬ 
wrózek. 

Funis, is, m powróz, sznur, fir¬ 
nem ducere, rej wodzić, rozka¬ 
zywać; sequi, służyć, pnyiftncie: 
fanem ez arena facere, bicz z pia¬ 
sku kręcić. 

Funus, óris, n. pogrzeb, obchód 
pogrzebowy, ducere, facere; stąd: 
a) zwłoki zmarłego, funus ejua 
perrespillones eiportatum est; la- 
cerum: b) śmierć, mord, morder¬ 
stwo, subipsum funus, przed sa¬ 
mą śmiercią; crudeli funere ez- 
stinctus; edere fnnera, zabijać, 
mordować; funeris causa fui; — 
przenoś, śmierć, zguba, zniszcze¬ 

nie: o osobach: zniszczycie!, rei- 
publicae. 

Fuo, fui lub fim, 3. być (perf. 
wzięte do słowa sum). 

Fur, furis, m. i i. złodziej, zło¬ 
dziejka. 

Furioiter, priyst. po złodziejsku. 
Furtx, 4cU, złodziejski, (skłonny 
do złodziejstwa, mauus; nihil est 
furacius iiio. 

Furoa, ae, i, widły; h) do wideł 
podobna podpora, furcas subiere 
coiumuae; e) sztuka drewna roso¬ 
chata, którą kładziono na szyję 
niewolników lub przestępców, ire 
sub furcam, zostać niewolnikiem 

Fureifer, eri, *». noszący widły, 
wyraz obelgi: łotr, niecnota. 

FutuUla, ae, i. widełki. 
FurońU, ae, i. podpórka w ksztal 
cie wideł; — przenoś, niewielki 
wąwóz, furculae Caudinae. 

Fu ren tor, pnysl, szalenie, wście¬ 
kle, zapalczywie. 

Furfur, uria, m. otręby. 
Furia, ae, i. wściekłość, szaleń¬ 
stwo , concepit furias, wpadł w sza¬ 
leństwo, poet.; jako bóstwo fu¬ 
ria, w licz. mn. Furiae, trzy sio- 
stry:Alecto, Megaera, Tisiphone, 
mścicielki zbrodni; — przenoś, o 
szalonym człowieku i o namięt¬ 
nych poduszczeniach do złych 
czynów. 

Furialis.e, wściekły, szalony, za¬ 
pamiętały; 2) doprowadzający do 
szaleństwa. 

Furialiter, prtytŁ wściekle, po 
szalonemu. 

Furiami, patrz Furlos. 
Furibundns, a, um, wściekły, sza¬ 

lony, zapalczywy, homo, impetus: 
2) natchniony, return fuńbuudae 
pracdictiones. 

Furia*, ae, bóstwo u Rzymian. 
Furio, 4. wprawiać w szaleństwo; 

2) natchnąć 
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Furlóse, prątl. wśolekle, szalenie, 
po szalonemu. 

Furló*u*, *. ma, wściekły, szalo¬ 
ny, zapalczywy; 3) dający na¬ 
tchnienie. 

Furio*, a, um, nazwisko rzymskie¬ 
go rodu; przymiot. do Furyusza 
należący; stąd: Furiani, a rum, *». 
żołnierze Furyusza Kamilla. 

Fnrnus, i, m, piec. 
Fora, furul, 3. wściekać się, sza¬ 
leć, unosić się gniewem, chciwo¬ 
ścią, radością, miłością; takie 
przenoś, o morzu, burzy i t. p., 
sroiyć się, tempestas Ł; furit ae- 
stus arenis. 

Furor, 1. kraść, kradziei popeł¬ 
niać, aliąuid, aliquid ab aliquo 
lub alicni; w ogóle: chytrze, po¬ 
tajemnie co sobie przywłaszczyć, 
przybrać. 

Furor, Oria, m. wściekłość, sza¬ 
leństwo ; 2) uniesienie, zapęd; nar 
tchnienie; — przenoś, obnrzy, na- 
wałności, coeli. 

Purtbn, pnytl. nkradkiem, pota¬ 
jemnie, skrycie. 

FurMve, priytl. ukradkiem, pota¬ 
jemnie, po złodziejska. 

Furtom, i, n. kradzież (ja5t0 czyn 
i rzecz skradziona); furtum facere, 
kraść, kradzież popełnić; — prze¬ 
noś. czynność potajemna, fUgam 
abscondere fnrto; stąd: furto, 
nkradkiem, potajemnie; szczegół, 
skryte miłostki, podejście, oszu- 
kaństwo względem nieprzyjaciela, 
f. helli; pozór, pretekst, cessa- 
tionls 

Furunculu*, i, m. mały złodziej. 
Furvu*. a, nm, ciemny, czarny;— 

przenoś, znajdujący się w świecie 
od ziemnym, Proserpina; futra 
ostia, ofiara przeznaczona dla bo¬ 

gów podziemnych. 
Fuaoiua, ae, ż. trójząb. 
Fusco, 1. czernić, brunatno far¬ 

bować. 
Fusous, a, um, brunatny, czar¬ 

niawy,— przenoś. © glosie i dźwię¬ 
ku: nieczysty, chrapliwy. 

Fuse, priytl. obszernie, obficie, 
dieere, disputare. 

Fuaills, e, lany, loztopiony, płynny. 
Fualo, ćnla, i. lanie, wylewanie. 
Fustis, is, m. kij. 
Fuatu&rlum, ii, w. bicie kijami (na 

śmierć) jako kata. 
Fusus, a, nm, płynny, genns ora- 

tionis; 2) o włosach: rozpuszczony, 
3) rozłożony, fusi per herbam; o 
miejscowości: rozciągnięty, roz¬ 
ciągający się, obszerny, campi. 

Fuans, i, »• wrzeciono; o Par¬ 
kach: tunc sorores debnerant fu- 
sos eyolrisse meos, wtedy Parki 
powinny były wyprząść osnowę 
życia mego. 

FUtilis, e, łatwo się wylewąjący, 
ciekący; glacies (kruchy); — prze¬ 
noś. lekki, płochy, pTÓźny, nik¬ 
czemny, omylny, sententia, ha- 
rospez. [próżność. 

Futilitas, atie, ś. nikczemność, 
Futuo, ui, utum, 3. ełnżyc We- 

nerze. 
Futurus,a, mn, imiesł. odfno przy¬ 

brany do słowa sum, przyszły, 
mający być; rzeczow. futurum, 
przyszłość, ridere in futurom; 
haud ignara futuri; często w licz 
mn. prospiciens futura. 

Gr. 

GabUI, brum, ». lud w Gallii 
Akwitańskiój. 

Gabara, ae, i. kraina w Sogdyanie. 
Gabli, órum,». miasto w Lacynm- 
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■t«d: OaliiiUH, a, om, Gabiński 
1 wabi ni, orum, m. G&binowie. 

Gablntus, a, um, nazwa Rzym¬ 
skiego rodu; pnym. Gabiński, lei, 
i Gabinianus, a, om, do Gabi- 
ni o sza należący. 

GaMnua, a, um, patrz Gabii. 
Gadeo, i om, i. miasto w Hiszpanii 
Bctyckiej; stąd: Gaditanus, a. um, 
Gadytański, i Gaditani, oram, m. 
Gadytanie. 

Gaesuin, i, «. gatunek ciężkich 
pocisków u Gallów i innych na¬ 
rodów. 

Gaetuli, oium, m. lud w północno- 
zachodnićj Afryce: stąd: Gactu- 
lus, a, um, Gctulski, w ogóle: 
Libijski, Afrykański. 

G*lu», a, patrz Cajjus. 

*’ Kelt* w 

Galiitae, arum, m. Galatowie, lud, 
który w trzecim wiekn przed Chr. 
przybft do Frygii; stąd; Galatia, 
•e, ż. Galacya, kraina Galatów. 

Wo»,«, n. przezwisko Rzymskie; 
także imię władzcy Swessyonów. 

<^aetiB, a, um, z galbami, gal- 

Galbanum, i, ». galban, roślina. 
Ualbaoua, a, um, żółtawy, żółto- 
zielony. [hełm. 

?*?**> ae, z. szyszak, przyłbica, 
«*leo. 1. opatrzyć, okryć szysze 
kiem; gateata Minerwa. 

Galeótae arum, m. imię tych, 
którzy tłómaczyli zjawiska nad¬ 
zwyczajne (prodigia), w Sycylii. 

Galórua, i, nt. czapka, kapelusz. 
Galla, patrz Galii. 
GWtoeol, orum, ni. Gallecyanie, 
Galiicyaiiie, naród w Hiszpanii 
Tarrakoneńskićj, od których o jarz- 
mienia Brutus otrzyma! przydo¬ 
mek Gallaecus. 

Galii, orum, m. Gallowie, szeroko 
rozgałęziony naród Celtycki, któ- 

Gamólton 

ry pierwisstkowo między Benem 
i Garonsą miał swoją siedzibę; 
w te. poi. Gallus, i, m. Galla, 
ac, i. Stąd: aj Gallia, ae, i. krii- 
naGallów, Gallia, podzielona przez 
feymian na część zwaną Gallia 
Cisaipina z tćj strony Alp wzglę¬ 
dem Rzymu lub Citerior (bliższa) 
lub Togata (Wyższa Italia) tudzież 
ttellia Trans&lpina lub Dlterior, 
(dalsza) lub Comata (Francya). 
Ostatnia rozdzieloną została m 
część zwaną: Gallia Narbonensis 
lub Braccaia lub Prorincia, tak¬ 
że Bomana proyiucia (Łanguedo- 
cya i Prowancya), Aquitenia (na 
południe między Loarą i górami 
Pirenejskiemi), Gallia Lugdunen- 
sis (między Loarą, Sekwaną, Mar¬ 
ną i Saoną), Gallia Bclgica (picr- 
rriastkowo część od Marny aż do 
Renu, do którój August południo¬ 
we okolice przyłączył); w licz. mn. 
Galliae = Gallia ultcrior; b) 0*1- 
lio&uua, a, um, Gallikańskł, do 
Gallii Prowincyi należący, c) Gal- 
licus, a, um, Gallicki, ager, część 
Cmbryi; stąd: Gallica, ae, I. o- 
buwić Gallów; 2) — Gallograeci. 

GalUoanus, Gallicus, patrz Galii. 
Galllna, ae, i. kura. 
GsilinAoeus, i ąaUinarin*, a, um, 
kurzy; rtect&w. gallinarius, dozie- 
rający drobiu. 

GaUogmeola ,ae,ż. — Galatia; stąd: 
Galiogr&ecus, a, um, Galatycki, 
i Gallograeci, orum, m. Galatowie. 

Gallus, i, m. kogut. 
Gallus, i, tu. rzeka we Frygii; stąd: 
Gallicus, a, um, Gallicki, w ogó¬ 
le: Frygijski; 2) kapłan Cybeli, 
i torba Gallica, kapłani Izydy 
(którój cześć religijna była podo¬ 
bna do obrzędów Cybeli). 

Gallus, i, m. Rzymski przydomek. 
Gamtlion, ónls, m. siódmy mie¬ 
siąc w roku Ateńczyków. 
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Ghmee, ae, i. i ganoom, i, n. gar- 
kuchnia, dom nierządny. 

Gaaeo, ónls, m. lubieżnik, roz¬ 
pustnik. 

Gangaba, ae, w. tragarz u Persów. 
Gangatidee, . ruro, m. Ind miesz¬ 

kający nad Gangesem. 
Ganges, is, m. giównn nęka lu- 
dyi; stąd: Gangcticug-, a, nm, na¬ 
leżący do Gangesn, b) Gangetis, 
idis, i. do Gangesu odnosząca się, 
przy Gangesie będąca, terra, 

Gannio, Itc, skowyczść, skomleć, 
canis, rulpes. 

Gannitaa, ns, m. skowyczenie, 
skomlenie. 

GanjHnMes, is,**, syn Trosa, kró¬ 
la Trojańskiego, pomiędzy gwia¬ 
zdy przeniesiony (Wodnik). 

Gemnamtas, nm, m. ind w głębi 
Afryki; stąd.: aj Gar&manteus, a, 
um, i flanuaantis, Lila, i. z Ga- 
ramantn, w ogóle: z Afryki. 

GsĘgantu, i, m. odnoga gór w Apu- 
lii; prtym. Garganus, a, nm, do 
Gargaan odnoszący się. 

Gargaphit, ca, i. dolina i źródło 
Dyany przy Piatei w Beocyi. 

Garg&ra, orum, h. szczyt góry 
Idy w Myzyi. 

Gaótettua, 1, m. gstina (demos) 
w Attrcc, miejsce urodzenia Epi¬ 
kura, który z tego powodu nazy¬ 
wa1 Ję Gargettius. 

Garttea, nm, m. ind irAkwitanil. 
Ganrio, 4. paplać, bredzić, pleść. 
Ganfolitas, ctia, t. gadatliwość, 

wielomówstwo, szczebiotilwość. 
GarriUna, a, nm, gadatliwy, szcze- 
biotliwy, wielomówny; — prze¬ 
noś. szeleszczący, mruczący, mus. 

Garom, i garon, i, n. rodząj sło¬ 
nego sosu, który się robił z ryby 
garns zwanćj. 

Gwumns, te, i. Garonaa rzeka 
w Gallii; stąd: Garonuii, oram, m 
mieszkańcy przy Garon nie. 

Gaudao, gartaua, 2. cieszyć się, 
radować się, de aliqua te lub 
aliqna re; tot bominnm salnte 
(z powoda ocalenia); in tacito si¬ 
na gaudere, cieszyć się wewnętrz¬ 
nie, w cichości; poet. z przyp. 2; 
gandent seribentes (piszą z rado¬ 
ścią); z tryb. bez. gaudes illude- 
re rebus humanis; często z 4 prz. 
i tryb. bez., także czasem ze spój. 
quod; 2) gaudere jako formnła po¬ 
zdrowienia: Celso gaudere refer 
(pozdrów Ceisa). 

Gaudium, ii, «. radość, nciecba, 
nkontentowanie, gaudio aiiąueu 
afficere, ucieszyć kogo, uradować; 
gandium percipere, mićć radość, 
uciechę z czego; gandio lub gau- 
diis lub prac gaudio (z radości) 
triumpharc, ezsultare; lecz: ingen- 
ti omnium gandio mortuus est (na 
wielką wszystkich pociechę); ei 
gaudio, skutkiem radości; w licz. 
um- gaudia, objawy, oznaki rado¬ 
ści; także: gaudium aiicujns rei, 
radość, którą jaka rzecz przynosi, 
sprawuje; poet. o przedmiocie ra¬ 
dości. 

Gaurut, i, m. góra w Kampanii, 
zachodnie pasmo gór, których część 
wschodnia nazywała się Massicus, 
a północna Faiernus. 

Gauaape, is, n. lub -a, ae, i. lub 
-es, is, «*. rodzaj grubego, ko¬ 
smatego sukna, które służyło na 
odzież, lub do przykrywania sto¬ 
łów i łóżek. 

Gsviaua, patrz gaudeo. 
Ga**, ae,i. (wyraz perski), skarb 
królewski, gazae regiae custos, 
podskarbi królewski; w ogóle: 
skarb, majątek, dostatki, laetus 
gaza agresti- bcaiis Arabum inri- 
des gazis. 

Oau, ae, ż. miasto w Palestynie. 
Gebenm, ae, i. góra w Gallii Nar- 

boneńskiój. 
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GodrAsi, orum, m. mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej Gedrosia, ae, i. w Persji. 

Gedusanus agsr, kraina Geduzau- 
ska w Azyi. 

Geiduni, oram, m. lud Gallii, 
który zostawał pod opieką Ner- 
wiów. 

G«la, ae, i. miasto w Sycylii; stąd: 
o) Geleases, inm; m Gelensowie; 
GelAua, a, urn, Gelojski. 

Golas, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Gelido, przytl. zimno; — przenoś, 

ozięble, niechętnie, bez zapala, 
bez życia, res omnesg. ministrat 

Gelidus, a, um, zlodowaciały, zi¬ 
mny; — przenoś, oziębiający, zi¬ 
mno sprawujący, horror, tremor, 
metns, mors, u poet. 

Gollius, a, um nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Golo, 1. zamrozić, lodem pokryć; 
na str. bier. zmarznąć, zdrętwieć. 

Goleni, oram, ». naród scytyjski, 
lab sarmacki nad Dnieprem; w licz. 
poj. Gelonus, Gelończyk. 

Golone, patrz Gela. 
Golu, us, lab gedam, i, n. lab 
gelus, as, m. mróz, zimno mro¬ 
źne, stąd: lód; — przenoś, o wie¬ 
ka podeszłym, tardagelu senectus. 

GomelUparus, a, um, rodzący bli¬ 
źnięta. Latona. 

Gemnllue, a, um, bliźnięcy; stąd: 
gemelli, bliźnięta, o łodziach i 
zwierzętach: — przenoś, podwój¬ 
ny, legio (z dwóch legionów skła¬ 
dający się); równy, podobny, par 
fratrum amore gemollum; ad cete- 
ra paene gemelli. 

GtminaUo, Anie, i. podwojenie. 
Gemino, 1. podwajać; geminatus, 
podwojony, podwójny; 2) dwie 
rzeczy połączyć, non ut seipentes 
aribus geminentur, tigribus agni. 

Geminuc, a, um, razem urodzony, 
bliźnięcy; ncaow. bliźnię, bli¬ 
źniak; — przenoś, a) podwójny; 

dwukształtay, Chiron (pół czło¬ 
wieka, pół konia); Janas (dwuli¬ 
cowy, o dwóch twarzach): 2) dwoi¬ 
sty, lumen, porłac; także: dwa, 
oba, pes, pedes, acies; c) równy, 
podobny, audacia; illud geminum 
consiliis Catilinae et Lentuli; 2) 
Geminus, i, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

Geraitus, us, m jęk, wzdychanie, 
stękanie; gemitnm dare, edóre, 
tollere, ciere, ducere, wydawać; 
2) szum, szelest, huk, łoskot, tel¬ 
lu* dat gemitum; gem. dedere ca- 
Teniae, g. pelagi. 

Gemma, ae, i. kamień drogi; co¬ 
kolwiek z drogiego kamienia; ka¬ 
mień ryty w pierścieniu; stąd: gem- 
mamimprimere, pieczętować, wy¬ 
cisnąć pieczęć, o kielichu, bibere 
e gemma; — przenoś, o oczkach, 
pączkach drzew, krzewów. 

Gemmituo, a, um, drogiemi ka¬ 
mieniami wysadzany, ozdobiony. 

Gemmeua, a, um, z kamienia dro¬ 
giego zrobiony; poet. drogiemi ka¬ 
mieniami ozdobiony. 

Gemmo, 1. być ozdobionym dro¬ 
giemi kamieniami, lśnić się, blysz- 
czćć od drogich kamieni, sceptra 
gemmantia ■,— przenoś, pączki pusz¬ 
czać. rozwijać się. 

Gemo, gemui, gemitnm, 3. stękać, 
wzdychać, jęczćć, z 4 przyp. ali- 
quid, na co; gemens ignominism; 
o żwierzętach: huczćć, gruchać: 
o rzeczach nieżywotnych; skrzy- 
pićć, trzeszczóć, fenestra, rota. 

Gena, ae, i. częściej w iicz. mn. 
wyższa część lica, policzek; poet. 
powieki, oczy. 

Gen&bum, i, n. miasto Karnetów 
w Galłii Celtyckiej; ,stąd: Gena- 
bensis, e, Genabeński, i Gena- 
benseś, ium, m. Genaheńczycy. 

Gonaunl, orum, m. łud Winde- 
lików. 
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Goneilógus, a, um, ród czyj wy¬ 
wodzący. 

Genar, eri, #*■ zięć. mąż córki, 
poet. także: narzeczony córki; 2) 
inąi siostry, szwagier. 

Generalia, e, tyczący się rodza¬ 
ju lob gatunku; 2) ogólny, po¬ 
wszechny. 

GenerŁliter.prsjttż. ogólnie, w ogóle. 
Gener&tim, pnyfl. podług rodza¬ 
ju, gatunku; copiaseducere, oso¬ 
bno, oddzielnie, podług narodów; 
2) ogólnie, powszechnie. 

Gener&tor, brie, n. rodzic, ojciec; 
naczelnik szczepu. 

Gonero, 1. rodzić, płodzić, two¬ 
rzyć; na stT. bier. pochodzić, po¬ 
wstawać, Troja generatus Acestes; 
semina unde essent omnia orla, 
generała. [niale. 

G-eneróse, przysl. szlachetnie, wspa- 
Generósus, a, um, szlachetny, za¬ 

cnego rodu, pochodzenia, o żyją¬ 
cych i nieżywotnych istotach; — 
przenoś, szlachetnego sposobu my¬ 
ślenia, wspaniałomyślny, wznio¬ 
sły, rei, virtus 

Gonetrii, Ida, f. rodzicielka, mat¬ 
ka, sprawczyni, wlaśc. i przenoś, 
frngnm (Cerera). 

Genówa, ae, i. miasto Allohrogów 
w Gallii Narboneńskićj. 

GeniKlia, e, dotyczący się bożka 
zwanego Genius; stąd: ») i.owo- 
żeński, godowy, małżeński; bj we¬ 
soły, ucieszny, radosny, przyjemny. 

GeniUiter, pnyel. wesoło, uroczy¬ 
ście, agere festum. 

Gentoulatuc, a, um,kolankowaty, 
mający kolanka, culmus. 

Genie ńlum, i, ». kolanko u ro¬ 
śliny. 

Geniata, ae, i. janowiec, krzew. 
GenitUis,e, do rodzenia, płodze¬ 
nia zdatny, rodzący, wydający na 
świat; netsow. Genitalia, ia, i. 
przydomek Dyany. 

Cenitlwui, a, um, przyrodzony, 
wrodzony; nomina, imiona ro¬ 
dowe. . . 

Genitor, óri*. m. rodzic, ojciec, 
sprawca, właś. i przenoś, deum 
genitor (Jowisz); quae genitor pro- 
duierit usus. 

Genitrtz, loia, i. patrz genetrii. 
Genltftra, ae, i. godzina urodze¬ 

nia i z nićj wypływający los czło¬ 
wieka. 

Genius, ii, **. bożek opiekuńczy, 
towarzyszący ciągle wszystkim ży¬ 
jącym 1 nieżywotnym istotom; 2) 
skłonność do biesiad, wesołości, 
curare geninm, fndulgere genio, 
dogadzać sobie we wszystkiem. 

Geno, genui, genitum, 3. dawna 
forma zamiast gigno. 

Gens, gentis, i. ród, szczep, o lu¬ 
dziach i Zwierzętach, Comelia, 
Branchidarum; gentes cognationos- 
que hominum; patricii majorom 
et minorum geutium (pierwsi od 
Romuiusa, drudzy od Tarkwi.iiii 
sza pochodzący); dii majoium, mi¬ 
norum gentium (wyżsi i niżsi bo 
go wie); poet. o jednej osobie: gens 
deum (o Eneaszu); 2) naród, oko¬ 
lica, kraj, miasto, ubinain gen 
tium sumus (gdzie, w jakićj stro¬ 
nie świata jesteśmy); longe gen¬ 
tium, daleko: minime gentium, 
wcale nie, bynajmniój; 2) gentes, 
barbarzyńcy, cndzoziemcy. 

GentUiciua, a, um, rodowy, do 
rodu należący, sacra. 

Gentllia, e, z tegoż, samego rodu 
rzeczow. krewny, tegoż samego 
imienia rodowego; 2) rodak, zio¬ 
mek 

Gentilitaa, 6tu, i. pokrewieństwo 
oparte na wspólności imienia ro¬ 
dowego. 

Genu, u, n. (rzadko genus, ns, m) 
kolano. (w Liguryi. 

Genua, ae, i. miasto nadmorskie. 
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Ge&uals, is, i>. przewiązka koto 
kolon, rodzaj ozdoby. 

Genuine, pnysl. szczerze, rze¬ 
telnie. 

t. Genulnue, a, um, przyrodzony, 
■wrodzony, zgodny z przyrodzeniem 
(od geno, gigno) 

2. Genulnus, a, om, licowy, po¬ 
liczkowy (od gena). 

Genua, Eris, n. rodzaj, o ludziach; 
rasa, o zwierzętach; humanum. ho- 
minam; ferarum; equorum; pis- 
cinm; w szczegół. ród, plemię, 
szczep, pochodzenie, qui ei ge¬ 
nem Achillis originem irahebant; 
qnod genus et proaros jact«s;no- 
bilissimo genere Tir; nobili gene- 
re natus, ex genere antiqmssimo; 
materno, paterno genere (ze stro¬ 
ny matki, ojca, z linii macie¬ 
rzyńskiej, ojcowskińj) i t. p.; stąd: 
poet. genus deornm (potomek bo¬ 
gów); g. Adrasti (potomek, wnuk); 
naród, ind, qni Asiam incolereut, 
Graeei genere; Lignres, claram ge¬ 
nus; genos armis ferox; 2) rodzaj, 
pleć męzka, żeńska, viromm, mu- 
liebre; TOdzaj, gatunek, sposób, 
cibi, armorum, loricarum, pngnac, 
eserciWionnm, copiarum, mnni- 
tionis, scripturae, rirtutum i t. p. 
Aesopi, sposób pisania; cnjus ge- 
neris (colonorum) qnum magnus 
liumcrus esset; cursorom ejur ge- 
licris, qui-; munera cujusque ge- 
noris; domus in omni genere di- 
ligeus (pod każdym względem); 
qńod genus virtus est (jakiego ro¬ 
dzaju); - przenoś, sposób,stosu¬ 
nek, własność, położenie, warius 
in omni genere fuit (w każdćra 
położeniu). 

Genue, us, patrz Genu. 
Oenueue, i, m. rzeka w Uliryi 
greckićj. 

GeocrńpMa, ae, i. krajopisarstwo, 
geografia. 

GeomÓtrla, ae, i. miernictwo, geo- 
metrya. 

Geometrio tu, a, um, tyczący się 
geometry!, geometryczny; rzecz. 
geometrica, ornm, a przedmioty 
geometryczne. 

Georgiem*, a, um, ziemiański, u- 
prawy roli tyczący się; rzeczom, 
georgica, orani, *. poemat, zic- 
miaństwo. 

Geraestioue, portus, port w Jonii. 
Geraeetua, i, m. główne miasto na 
wyspie Eubei z przylądkiem te¬ 
goż. nazwiska. 

Gorgowi*, ae, i. miasto: ą) w Gai¬ 
li! Akwitańskićj; b) Bojów na po¬ 
łudnic względem Loary. 

Germalu*, i, m. szczyt niższój czę¬ 
ści góry PalatyńsMej. 

Genuine, przp,t. szczerze, rzetel¬ 
nie, po bratersku. 

GłrmSrd, orum, m ind między 
Benem, Dunajem, Wisłą, pólno- 
cnćm i wschodnióm morzem. Stąd: 
a) Germanus, a, Um, Germański; 
h) Germania, ae, i. kraj Germanów; 
c) Germanicus, a, um. Germański, 
dj Germauieianns, a, um, w Ger¬ 
manii znajdujący eię, milites, żoł¬ 
nierze rzymscy, którzy odbywali 
służbę w Germanii. 

Germanttaa, itis, i. braterstwo, 
rodzeństwo, powinowactwo; 2) o 
miastach: wspólność pochodzenia. 

Germanus, a, um, rodzony, fra¬ 
ter, seror- także: samo germanus, 
germanu, rzeczow. rodzony {brat, 
rodzona siostra; 2) braterski, ty¬ 
czący się brata, siostry lub bliż¬ 
szych krewnych: 3) istotny, szcze¬ 
ry, prawdziwy, patria, justitia, iro¬ 
nia, germanissimus Stoicus. 

Germanu*, patrz Germani 
Gennea, kieł, pączek, wy¬ 
rostek , latorośl; 2) potomek. 

Gero, gessi, gestom, 3. nosić, ter- 
ram, sacra aanu; saun in ma- 
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ros; Tulcanum (ogień) iu cornn; 
szczegół, nosić na sobie, Tes¬ 
tem, galeam, effigiem alicujus; 
huśtam; rirginis os habitumque; 
tempera umbrata cirili quer- 
cu i t p.; poet. rodzić, wydawać 
płód, spi<iquid terra gerit; stąd 
o przedmiotach umysłowych: mićć 
w sobie, żywić, utrzymywać, 
amicitiam, immicitias cum ali- 
quoj odium lu aliąuem; carem 
pro aliquo; prae se gerere, wy¬ 
dawać sic z czóm, pokazywać się, 
dać poznać po sobie, animum for¬ 
tem ; utilitatem. — Przenoś, a) wy¬ 
konywać, sprawować, działać,pro¬ 
wadzić it. p.,quae gessimus; dum 
haec (ea) geruntur; negotium, rem 
foene lub mało, czynność swoją 
dobrze lub źle odbywać, być 
szczęśliwym lub nieszczęśliwym 
w prowadzeniu interesów majątko¬ 
wych; podobnież: b) w znaczeniu 
wojennćm: rem lub Tes gerere, 
mieć dowództwo, dowodzić, kie¬ 
rować; res gęstnę, czyny, miano¬ 
wicie wojenne; res magna# gere¬ 
re, ważne czyny wykonywać; hel¬ 
iom gerere, prowadzić, ęum ali- 
quo lub adrersus aliquem lub 
in aliqnem; cum aliqoo adrersos 
aliquem, w połączeniu z kim prze¬ 
ciw komu; c) sprawować urząd, 
wykonywać czynności publiczne, 
rempublicam, imperium, honores, 
magistratum, consulatus, comi- 
tia i t. p. d) czas przepędzić, prze¬ 
żyć, aetatem cam aliquo; ternpus 
adolescentiae; ej z zaimkami me, 
te, se, sprawować się, postępo¬ 
wać, obchodzić się, z przysł. mo- 
derate, recte, honeste; crudelissi- 
me; contumacius; turpiter i t. p.; 
se pro cige (postępować, działać 
jak obywatel), se pro rictore; per- 
sónam alicujos gerere, grać czyją 
rolę; regem gerere, postępować 

o królewska; f) morem gerere, 
yć posłusznym, porów. mos. 

Gerónium, ii, n. miasto w polu- 
dniowćj Italii. 

Gesrultu, i, m. noszący, tragarz, 
drążnik. 

Geryon, dnia, i Gerj-fines, ae, m. 
potrójne ciało mający, o trzech 
ciałach; król na wyspie hiszpań- 
skićj Erytei (Erytheia). 

Gesaii patrz Gero. 
Gestlmen, inia, w. noszenie czego 
na sobie, ciężar, brzemię, cly- 
penm magni gestamen Abantis. 

Gestio, 6uU, i. noszeniu; sprawo¬ 
wanie, negotii. 

Geatio, 4. czynić miny, poruszenia 
rozmaite, a mianowicie: ą) oka¬ 
zywać radość znakami zewnętrz- 
nemi, nie posiadać się z radości, 
laetitta, roluptate nimia, alacrita- 
te; otio; laetitia gestienś, radość 
nieumiarkowana; b) mocne sobie 
ozego życzyć, pragnąć, mićć o- 
chotę, upodobanie, scire omnia; 
gestit auimus aliquid agere; stu¬ 
dio larandi (mićć ochotę do-). 

Gęsto, 1. nosić, aliquid in aliqua 
re, a!iquem lectica; aquam o tri¬ 
bus; arma; saxa, non ohtusa adeo 
gestamus pectora Poeni. 

Gestus, us, m. noezanie-.się, trzy¬ 
manie się, corpoiis, ruch, poru¬ 
szenie ciała, giest; edendi, przy 
jedzeniu; gestu &liquid signifićare; 
szczegół, akcya zewnętrzna, poru¬ 
szenie mówcy, aktora. 

Getae, arom, m. tietowie, lud 
Tracyi; w bez. poj. Geta lub 
Getes; także; Geta, Bzymski przy¬ 
domek; stąd; a) Geticus, a, urn. 
Gotycki, do Getów należący, w o- 
góle: Tracki; b) Getice, prtytt. 
po getycku. 

Gibbus, i, m, garb. 
Gfgaa, antis, m. zwykle w lica. 
na. Gigantes, synowie ziemi, oł- 
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brzymi; stąd: a) Giganteus, a, 
om, tyczący się olbrzymów, ol¬ 
brzymi, triumphus; b) Gtganto- 
maohla, ae, i. walka olbrzymów 
z bogami. 

Gigno, genui, genitam, 3. rodzić, 
płodzić, wydawać, o istotach iy- 
jącycb i nieżywotnych; genitus, 
zrodzony, spłodzony, powstały; 
rutaou>. gignentia, ium, * stwo¬ 
rzenia, twory, Tośliny, drzewa;— 
przenoś, tworzyć, sprawiać, wznie¬ 
cać, wzbndzać, iram, sitim, per- 
tnrbationes. 

Gtlwua, a,nm, żółtawy, płowy. 
Glaber, bra, bram, nieobrosły, 
goły, łysy, o żyjących istótach 
i roślinach. 

Glabresco, ere, łysieć. 
Glaoialle, e, lodowy, lodowaty. 
Glacies, ei, i. lód. 
Glacio, 1. w lód zamieniać, za¬ 
mrażać. 

Gladi&tor, Aria, m. szermierz, wal¬ 
czący naigTzyskach zapaśniczych, 
w których do walki występowali 
niewolnicy, jeńcy, czasem nawet 
wolni za nagrodą pieniężną, zwa¬ 
ną anctoTamentam; stąd nazywali 
się: anctorati; gladiatores także 
znaczy igrzyska szermierskie; — 
2) przenoś, wyraz ohelgi. 

Gladi&tdrius, a, nm, szemicrski, 
tyczący się szermierzy, ludus, 
szkoła, igrzysko; familia, zebra¬ 
nie; manns, banda; spectaculum, 
arma, certamen; stąd: gladiato- 
rinm, ii, n. pieniądze, za które 
ludzie wolni brali udział na igrzy¬ 
skach . 

Gladius, ii, m. uniccy, szabla, gl. 
destringere, stringere, e vagina 
educere, dobyć miecza; gl. vagi- 
na racuus, miecz dobyty z po¬ 
chwy; przysłowie: scrutari ignem 
gladio przydawać złe do złego;— 
przenoś, plumbeo gladio jugnlari. 

słabomi dowodami być pokonanym 
GianćUfer, Sra, erum, rodzący *>- 
lędzie. 

Olani, dis, i. żołądi, bukiew; 2) 
kula ołowiana lub gliniana pro- 
c&rsl&< 

Glaren, ae, ś. żwir, piasek gruby. 
Glauoua, a, urn, błękitny, modra- 
wy, szary. 

Glauoui, i, #». rybak w Antedo- 
nie w Beocyi, w morskiego bożka 
wieszczego przemieniony; 2) syn 

Syzyfa. 
Gleba, ae, i. skiba, bryła ziemi, 
grant, pole; — przenoś, kawałek, 
bryłka, seri acpicis. 

Glie, gliris, m. szczur. 
Glisoo, ćre, zatlić się, zająć się, 
ignig; o wietrze: wszcząć się, po¬ 
wstawać; — przenoś, o namiętno¬ 
ściach i namiętnie wykonanych 
czynach: bTać górę, szerzyć się, 
zapalać się do czego, seditio, in- 
ridia. 

GlobOaua, a, nm, kulisty. 
Globus, i, t*. kula, kłąb; - prze¬ 
noś. o ludziach: tłum, groma¬ 
da, armatorum, eąuitum, consen- 
sionis. 

Glomero, 1. zwijać w kłębek, la- 
nam in orbes, poet. snnus glome- 
rans (bieg roku); — przenoś, sku¬ 
piać, zgromadzać, o żywotnych 
i nieżywotnych istotach, manum; 
agmina, tempestatem; seglomera- 
re lub gloinerari, skupiać się, 
przyłączać się, lateri; poet. su- 
pcrbos gressus (o gwałtownym pę¬ 
dzie jazdy). 

Glomua, Iris, n. kłąb. 
Gloria, ae, i. chwała, sława, glo- 

riam expetere, consequi, in sum- 
mam gloriam Tenire; gloria ex- 
cellere; poet. ozdoba, taurus aT- 
menti gl.; 2) chęć, żądza sławy, 
generandi mellis; 3) chełpliwość, 
chlubienie ęię, yentosa gl. 



GitdlTui Glor1itlo 361 

Glortttlo, Ania, f. chwalenie się, 
chełpienie się. 

Głoridls, ee, i. promyk chwały. 
Glorlor, 1. chełpić się, chlubić się, 
siczycić się, de diTitiis; sua wc- 
toiia; z 4 przyp. i tryb. bezok. 
gloriabitur sc assecutum; gloriari 
idem quod Cyrus', haec glorians;. 
stad: beata yita glorianda. 

Glortćae, pnt/sl. chlubnie, chwa¬ 
lebnie ; 2) chełpliwie. 

Gloridsua, a, um, chlubny, chwa¬ 
lebny, zaszczytny, factum, mors; 
2) chełpliwy, chełpiący się, chci¬ 
wy sławy, miles. 

Gloa, gloria, i. siostra męża lub 
żony. 

Gl&bo, głupsi, gluptum, 3. obłu- 
pić, obedrzćć z kory. 

Gluten., lais, lub glutinum, i, a. 
klćj. 

Gluttnitor, 6rl», *». sklejający. 
Glutano, 1. kleić. 
Glutłnóeua, a, om, kleisty, lepki. 
Gnaeus lub Cnaeus, i, w. Rzym¬ 
skie przezwisko w skróć. Cn. 

Gnaritas, atis, i. świadomość, zna¬ 
jomość. 

Gnarus, a. urn, świadomy czego, 
obznąjmiony z czem, reipublicae; 
gnania, quibus modis pelleretur, 
także; s 4 prz. i tr. bez. 

Gnałia, ae, t. skróć, zam. Egnatia, 
nazwisko Rzymskiój familii. 

Gna tuj, ss natus, patrz nascor. 
Gnaw- patrz nar-. 
Gnoaua, i, i. miasto na wyspie 
Krecie, stolica Minosa, sławna 
z Labiryntu; stąd: a) Gnosla- 
cua, a, nm, Gnozyaclu, w ogóle: 
Kretejski; b) Gnosias, adis, i. 
Gnozyjska, w ogóle: Kretejska; 
ruetow. mieszkanka wyspy Krety; 
e) Gnosis, idis, i. Gnozyjska, w o- 
góle; Kretejska; rtecmo. kobieta 
rodem z Krety; d) Gnosius, a, um, 
Gnozyjski; stąd; Gnosii, oram, m. 

Gnozyjczycy, w Ogóle: mieszkańcy 
Krety. 

Gobius, ii, I gobio, dnia, *». 
kielb, ryba. 

Gomphl, órum, m. miasto w Tes- 
salji; stąd: Gomphensis, e, Gom- 
feński; rzeaow. Gomphenses, ium, 
m. Gomfensowie. 

Gordaei, lub Gordyaei montes, gó¬ 
ry W. Armenii; stąd; Gordiaei, 
lub Gordyaei lub GorduSnl, o- 
rum, m. lud W. Armenii. 

Gordiura, ii, a. główne miasto 
W. Frygii. 

Gorgo, ónia, lub us, f. w licz. 
mn. Gorgones, trzy córki Forku- 
sa (Phorcus): Stheno, Euryaie i Me¬ 
duza, z których Meduza matka 
Perseusza była najstraszniejszą; 
stąd: Gorgoneus, a, um, Gorgo- 
nejski, do Meduzy odnoszący się. 

Gortyna, ae, i -e, es, i. miasto 
na wyspie Krecio; stąd: a) Gor- 
tynius, a, um, Gortyński; neciow. 
Gortynii, orum, m. Gortynowie, w o- 
góle; mieszkańcy Krety, b) Gor- 
tyniacus, a, um, Gortyniacki. 

Gothl, orum, Gotowie, lud pólno- 
cnćj Germanii. 

Grab&tua, i, m. łóżko, sofa. 
Graoohus, i, m. imię familijne 
rodu Semproniuszów; stąd: Grac- 
chanua, a, um, do Gracha nale¬ 
żący. 

GraoUla, e, szczupły o glosie: 
delikatny, cienki; — przenoś, pro¬ 
sty, niewykwintny. 

GraoUitaa, atu, i. wysmukłość, 
chudość, szczupłość; — przenoś, 
oschłość, orationis. 

Graoulue, i, m. kawka, sójka. 
Grad&tim, pnytl krok w krok, 
stopniowo, zwolna postępując. 

Gradatio, dnie, i. stopniowanie. 
Gsadtor, gressns, 3. iść, postępo¬ 
wać, chodzić. 

Oradlrua, i, tu. postępujący (od 



Otadui 382 GrtDdiB 

podior) nazwanie Muea, Mars 
Gt. pater, rei Gr. lob samo Gr. 

Gfu&m, ot, m. krok,gr.corripere, 
addere, przyspieszyć kroku; siste- 
w, zatrzymać się; referre, rerte- 
w, cofnąć się; de gradu pugnare, 
waieząo stać mocno; gradu more- 
re łub demorere lub dcpellerc 
aliquem, ruszyć, zbić, wyprzeć, 
spędzić kogo z miejsca; — prze¬ 
noś. de gradu dejicere, demorere 
lub gradu depellere, pozbawić ko¬ 
rzystnego położenia; 2) stopień, 
■sazebel, templorum gradus com- 
pleti erant; — przenoś, honorom, 
imperii, aetatis, temporum, offi- 
dorum i t. p.; stąd: godność, do¬ 
stojeństwo, eod«m gradu esse (tęż 
tamą godność piastować); gradum 
in militia obtinere. 

Graool, Srum, m. Grecy, w licz. 
poj. Graecns, Grek. Stąd : aj Grat- 
cus, a, urn, grecki; rteaow. (irae- 
eum,, i, ». greczyzna, język gre¬ 
cki, literatura, graeca leguntur in 
omnibus gentibus; przytl. Grae- 
c®, po grecku, greckim językiem; 
b) Graecia, ae, i. w ściślejszćm 
i rozleglejszćin znaczeniu; Magna 
Graecia lub samo Gnicia, Grecy® 
Wielka, osady greckie w Niższej 
Italii; ej Graeculus, a, um, gre¬ 
cki, w znaczeniu wzgardliwćm; 
neezow. Graeculus, i, m. o grec¬ 
kich filozofach i retorach, którzy 
się w domach znakomitych panów 
jafco pasożyci du niższych posług 
siywać dawali. 

Orweoor, 1. naśladować Greków 
w sposobie żyda, żyć po giecku, 
ossuetns graecari. 

GraeooaUaU, is, i. budowle w Rzy¬ 
mie przy Kuryi, miejsce gdzie 
przebywali greccy i inni cudzo¬ 
ziemscy posłowie,poselska gospoda, 

.łraoenlus, Graecus, patrz Graeci. 
GrSJi, orum, m. Grecy, w licz. 

poj. Graj as, Grek; stąd: Graj u, 
a, um, grecki. 

Grftjooóli, orum, m. lud Gallów 
na Alpach grajsldch czyli grec¬ 
kich. 

Grajus, patrz Graji. 
Gramen, inia, *. trawa, roślina, 
ziele. 

Gr&mineus, a, nm, z trawy, z ziół, 
caespes; 2) pełen trawy, trawą 
zarosły, campus, u poet. 

GrammsfclouB, a, um, gramma 
tyczny; rteezow. aj grammaticos. 
i, m. gram maty k, filolog, uczo¬ 
ny; bj grammatica, ae, i. gram- 
matyka, nauka języka, filologia: 
także: gTammatica, oram, n. przed¬ 
mioty należące do grammatyki, 
do filologii. 

Grandaevu», a, um, podeszły, sę¬ 
dziwy, stary. 

Grandesoo, Ere, rosnąć, wzrastać. 
Grandilóqutu, a, um, górnym 
stylem mówiący lub piszący; ne- 
Wte>. samochwał. 

Grandinat, nieosoh. grad pada. 
Grandis, e, wielki (pod względem 
rozciągłości i treści), tumulus, sa¬ 
rnin, iiber, epistoła, hordea, ras, 
cothurni; także o żyjących isto¬ 
tach: puer, hostia; pod względem 
wagi i liczby: ciężki, znaczny, 
pondus argenti, peennia, aesalie- 
num, peditatus, praesidiom; w od- 
niesienin do czasu: stary, dawny, 
daleko posunięty, grandior aetas; 
także o osobach: stary, podeszły, 
grandis natn lnb aero; grandior 
naw: także samo grandis; qutun 
piane grandis esset; — przenoś, 
wielki, znaczący, ważny, res, ?i- 
tium, ezempia; o wyrażeniach: 
wzniosły, górny, szczytny, oratio; 
oratores grandes rerbis; cansidi- 
ens amplus atque grandis; pod 
względem uczucia i sposobn my¬ 
ślenia: szlachetny. 
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Orandltaa, Itis.ł. wielkość, wznfo- 
ałośó, górność, rerborum. 

Graadłtar, pnytt. wzniosie. 
Grando, lala, i. grad; grando sa- 
xea, grad kamienny. 

Grani ona, i, m. rzeka w malej 
Myzyi. 

GraaUbr, era, erom, ziarnorodny, 
ziarna wydający. 

Graanm, i, a. ziarno, nasienie 
wszelkiego zboża. 

Graphium, ii, *. narzędzie dopi¬ 
sania, pióro, styl. 

Grassitor, firi. . m. napastujący 
po drogach, zwłaszcza w nocućj 
porze, rabownik. 

Graaaor, 1. iść, chodzić; — prze¬ 
noś. ad lub in aliquid tub in 
aliquo loco; ad glori&in rirtntis 
fis, atąd: postępować, jnre; vi, 
dolo; dissimulationa et mrtibns; 
ia aliquem bac ria; obsequio 
(okazywać się posłusznym); szcze¬ 
gół. ostro postępować, srożyć się, 
in senatum; edrersus hostes; 2} 
chodzić tu i owdzie, włóczyć się. 

Grate.prtyłf. chętnie, mile, przy¬ 
jemnie; 2) wdzięcznie, facere, ex- 
cipere. 

Gratea, i. licz. mu. dzięki, sileni 
gr. agere, dicere, oświadczać; rc- 
ferre lub persolrere, czynami 
wdzięczność okazywać; snperis de- 
cernere grates. 

Gratis, ae, i. łaska, przychylność, 
względy, in gratiam alicujus, przez 
wzgląd, przez życzliwość dia ko¬ 
go; gratis, z przyp. 2. dla, z po¬ 
wodu, przez wzgląd na-, hominum 
gr.; breńtatis gr.; także; meagra- 
tia, dla mnie, przez wzgląd na 
mnie; 2) wdzięczność, podzięko¬ 
wanie, gratiain habere alicui, po¬ 
czuwać się do wdzięczności; gra- 
tianagere, dziękować, wdzięczność 
oświadczać; gratiarnm aedo, o- 
świadczanie wdzięczności, podzię¬ 

kowanie; lando* gratiasque alicni 
congerere, uwielbienie i dzięki 
oświadczać; gratiam persoWero 
lub referre, odwdzięczać się, czy¬ 
nami wdzięczność okazywać; gr. 
referre parem, lub gr., reddere 
lub rependere, wet za wet oddać, 
powetować; memoriae gr. wdzięcz¬ 
na pamięć; gratiia, darmo, bez 
nagrody; 3) wziętość u kogo, po¬ 
waga, kredyt, gratiain inire ab a- 
liquo, lub „jud (ad) aliquem, lub 
alicujus, zjednać sobie czyje wzglę¬ 
dy; ingratia esse, być w łaskach, 
być lubionym; magna gratia esse 
apud aliquem, mićć wielkie wzglę¬ 
dy; modicae apud atiqnem gratiae 
esse, mieć mały wpływ; 4) przy¬ 
jazne stosunki, przyjaźń, gratiam 
alicujus cequi; gratiain firmare. 
esse in gratia cum aiiqno. być 
w przyjaźni; in gratiam rediro 
cnin aliquo, pojednać się, pogo¬ 
dzić się z kim; ponere in gratia 
lub in gratiam, zaprzyjaźnić; in 
gratiam recipere; wpływ, znacze¬ 
nie, gratis augeri, r&lere, mul¬ 
tum posse; couvetiere gratiam n- 
licujus; II) Gratiae, arnm, i. 
wdzięki, boginie wdzięków: Eu- 
phrosyne, Aglaja, Tbalia. 

Grętifia&tio, finta, i. dar łaskawy, 
grzeczność, przysługa. 

Gratllioor, 1. przysługę, grzecz¬ 
ność lub łaskę komu wyświadczyć, 
alicni; pro aliquo, z ogól. 4 przyp. 
boc (w tćm); de atiqna r« (chętnie 
z czego udział zrobić); 2) poświę¬ 
cić, ofiarować, poteutiae pauco- 
rum decus atque libertatem aui; 
aliena et sua. 

Gratiia, patrz gratia. 
Gratioaus, a, urn, uprzejmy, ła¬ 
skawy, missio (z łaski lub łaska¬ 
wie udzielone); 2) ulubiony, przy¬ 
jemny, właś. i przenoś, [z łaaki, 

Gratia, przyzb — gratiis, darmo, 
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Orator, 1. okazywać zadość; win¬ 
szować, z radością dziękować. 

Ora tui to, pnytl. darmo, bez za¬ 
płaty. 

Gratultus, a, urn, bezpłatny, bez 
nagrody, bezinteresowny, suffragia. 

Gratul&bundus, a, urn, winszu¬ 
jący. 

GratuUtto, dnia, z. spóir, icwanie 
się ze zdarzen pomyślnych, win¬ 
szowanie; 2) publiczna uroczy¬ 
stość dziękczynna, gratae nostrae 
diis gratnlationes. 

Oratolitor, ória, m. winszujący. 
Gratulor, 1. Okazywać radość, ra¬ 
dować się 7. czyjego powodzenia, 
winszować komu czego, alicui; 
aticni de aliqua rc, in aliqua re 
lub samo aliqua re; alicui lub 
apud aliqnem z 4 przyp. i tryb. 
bez.; alicui z nast. quod; z 4 prz. 
2) z radością dziękować, wynu¬ 
rzać wdzięczność, alicui; alicujus 
judicio. 

Grat u*, a, urn, mity, przyjemny, 
Antinm; gratior it dies; neqne 
ulla rictoria Bomanis gratior fint; 
grata et laude digna; conriva; 
gratae in rulgus leges fuere; stąd: 
wdzięczny, animus; ergaałiqnem; 
quoad ilie gratus erat, qui accepe- 
rat; gratissimus animo; 2) po¬ 
dziękowania godny, z podziękowa¬ 
niem przyjęty, pożądany, gratum 
lub-gratum acceptumqne habere 
lub gratum alicui facere. 

Oravate, I gmiMm, prtysł. cięż¬ 
ko, z trudnością, niechętnie. 

Gr*vedlftóau«, a, um, podległy ka¬ 
tarowi, zakatarzony. 

Orawedo, inis, i. katar. 
Graweolens, tis, mocno woniejący; 
2) wydający smród. 

Graweeoo, Sre, być obciążonym, 
obarczonym, uginać się pod cię¬ 
żarem [mienność. 
Onrite, tttto, 4. dążą, brze- 

OimMÓ, 1. brzemienia nabawić 
Grawidua, a, nm, brzemienny, 

właś. i przenoś, pełny, ciężko o- 
bładowaćy, nnbes, manus, z prz. 
6 lub 2 u poet. pharetra grar. 
sagittis; meliis apes grar. 

Orawia, ciężki, ważny, obciążony, 
ciężko obładowany; poet. ciężarny, 
brzemienny. Stąd: 1) o ziemi i 
przedmiotach do żywności służą¬ 
cych: ciężki, tłusty, trudny do 
strawienia, niestrawny; b) pod 
względem ruchu: leniwy, nieru¬ 
chomy; szczególniej dla wieku 
i słabości: ociężały, osłabiony, 
mdły, ciężki, morbo, aetate; _ ci 
o miejscowości i powietrzu: nie¬ 
zdrowy, szkodliwy, przykry, tem- 
pus.anni grarisaimum; autumnus; 
locuś; solum coelumąue; o nutach: 
ciężki, bolesny, wulnus; takie 
pod względem działania na zmy¬ 
sły: mocno woniejący, cuchnący, 
hircus; chelydri; nizki, gruby 
(o głosie), sonns, tox, genus to- 

cis; dj o liczebućj wartości: wiel¬ 
ki, wielo znaczący, pretium; 2)— 
przenoś, ciężki, uciążliwy, nie¬ 
przyjemny, przykry, dotkliwy, for¬ 
tuna; dies; opppgnatię; eoncio; 
procellae; proscriptiones; poenae; 
multa et graria perpesRus; hoc si 
tibi grare est; także z 4 przyp. 
i tr. bez.; o osobach, tudzież ich 
zamiarach, postanowieniach, roz¬ 
kazach; stąd: si quid ei a Cae- 
sare grantu accidisset; aliquid 
granus statuero iu aliqnem; o na¬ 
miętnościach i gwałtownych dzia¬ 
łaniach osób, stąd: pugna lub 
proelinm (główna bitwa, krwawa), 
beUnm; crudelitas; saerltia; b) wa¬ 
lny pod względem treści: libcr, 
causa, sententia; literae; senat as 
consultum i t. p.; wiarogodny, 
auctor, testis, bistoricus; pod wzglę¬ 
dem znaczenia, mocy i potęgi: 
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ciritas; auctoritas; Stoicus graris- 
simus; co do charaktaru: poważny, 
pełen godności, rozważny, homo; 
aetas; genua epistolarum; pod 
względem wykładu: wzniosły, pe¬ 
łen godności, tum grareg samos, 
tam subtiles. 

Qrawl»ca«, arom, i Grańsca, ae, f. 
miasto w Etruryi. 

Graoitas, łtis, z. ciężkość, ciężar, 
armorum,armaturze;narium; stąd; 
ociężałość, capitis, memhrorum; 
ciężkość, trudność w wymawianiu; 
linguae; niezdrowe położenie, nie¬ 
zdrowy stan, coeli; loci; 2) — 
przenoś, ąf srogość, injuria grarita- 
te tntior est; także; gwałtowność, 
wielkość, morbi, beiii; A) waż¬ 
ność, moc, sententiarnm; imperii, 
cmtatis; stąd o charakterze: moc, 
stateczność, stałość, powaga, go¬ 
dność, viri: Lacedaemomurum; ne¬ 
tcie graritas eju* sine facilitate 
©rat; graritas comitate condita; 
cum graritate Tirere lub facere: 
graritate mirtus lepos; oris grą 
godność, wzniosłość mowy i mówcy. 

Grayiter, pnytl. ciężko, mocno, 
silnie, tęgo, bardzo, cadere; feri- 
re aliquem; hasta gr. pressa; stąd: 
chorowicie, źle, se habere; o gło¬ 
sie: nizko, grubo, son&re; 2) — 
przenoś, o) ciężko bardzo źle, ae- 
grotare, dolere, rulnerare; terreri; 
grarius accepti sani; gr. euspectus; 
ji. dissentientes; grarissime Ticti 
sont (zupełnie); naTes grarissime 
aSllctae; lnb: ostro, surowo, age- 
re, decernere, accnsare, judicare 
de aliquo; irae gran os ultae; gra- 
rius in aliquem riudicare; albo: 
z trudnością, niechętnie, 7 przy¬ 
krością, aliquid ferro; aiiqnld ac- 
cipere; b) dobitnie, mocno, ali- 
?uid tractare; queri; albo: powa- 
nie, z godnością, agere. 

Gtsto, 1. obciążać, obarczać, inem- 

bra grarabat onns; poma graran- 
tia ramos; graratus onere; ciężko 
dotknięty, osłabiony, grałatus tuI- 
neiibns; zmorzony* somno vinoque 
gr.—przenoś, a) przyciskać, ciężko 
dotknąć, o nieszczęściu; obarczać, 
o obowiązkach uciążliwych: offi- 
cium me grarat; b) dać uczuć, po¬ 
gorszyć, fortnnam. 

Gravor, 1. niechętnie brać się do 
czego, namyślać się, wahać się, 
z tr. bezok. albo samo gr., band 
grarati, bez namysłu; także w znacz, 
przech. niechętnie znosić, odrzu¬ 
cać, aliqnem. 

Gregilis, o, do trzody należący,— 
przenoś, «) należący do towarzystwa; 
riect. gregales, ium, m. towarzy¬ 
sze, koledzy, przyjaciele, gr. Ca- 
tilinae: b) należący do wielkićj 
gromady, pospolity, prosty, ami- 
culum, hnbitns (odzież prostego 
żołnierza). 

Gregftrius, a, um, tyczący mę 
trzody; — przenoś, miles, prosty 
żołnierz. 

Grsgatim, pnysł. gromadnie. 
Gremium, ii, ». łono; — przenoś, 

medio Graeciae gremio (we środ¬ 
ku Grecyi). 

Gro*sus, us, m, chód, krok, gTes- 
sum tendere ad moenia, iść, dą¬ 
żyć do-; comprimere, zatrzymać 
się; recipere, cofnąć się. 

Grex, gregis, m. trzoda, stado; — 
przenoś. a) orszak, towarzystwo, 
zebranie; grege facto, skupiwszy 
się; b) wzgardliwie: mottoch,grex 
iudocilis. 

Groma, ae, i środkowy punkt o- 
bozu, gdzie laska miernicza do 
jego wytknięcia była zasadzona; 
stąd: gromatteus, a, um, tyczący 
się rozmierzauia gruntów lub obozu. 

Grudil, oram, »• lud Belgijski. 
Grula, patrz grus. 
Grumus, i, m. kupa ziemi, pagórek. 
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’reFryęii- kr°p'^ - vm 

°Z^ 1 ^ *• «•■*■ <f- ffi rSETSk 6. 
frangere, udusić. n,g, ł « . „ _ iinuKce, uaugic* 

<X"vSśrJlJ " »"p. fjf*. tferKrS: 
gryf (ptak ba,e JLlPŁ ’ *’ 'S** “a ’0orZQ Egi«jakićm, gTyf (ptak bajeczny). 

Grypus, i, m. mający nos zakrzy- 
wiouy, orli; 2) przydomek. 

Cfuberaaefilum, i, n. stór;—prze- 
nttó. stćr rządu, kierowanie, rząd, 
reipublicae; ciutatnm. 

aokąa Ery mianie na wygnania 
zwykli byli posyłać. 

Gyges, is, i »e, ». jeden z Gi¬ 
gantów; 2) ulubieniec król* Kan- 
dnnla w Lidyi, a po jego śmier- 

roipuDucae; ciutatnm. ci n.3h«r.. q\ -J[r • 
G-ubematio, fala. i. sterowanie, “3 } * ®lodlienc* ,. ---* »• "‘Wł/Wdiuc, X Uli la u. 

SST“5“preenoi rz*kenio’ i,* 

TśSfitrjSŁt 
leia, i. która rządzi. 

Getbemo, 1. sterować, kierować 
okrętem; — przenoś, rządzić, kie¬ 
rować, Titam, aliąuem consiliis. 

Gola, ae, i kanał pokarmowy; 
szyja? gulam laqneo frangere, n- 
dłlfiir* _ nronnmi .Lr_A._- 

cznych dla dzieci i osób doro¬ 
słych; często: miejsce zbierania 
się filozofów i sofistów. 

Oymmcus, a, tut, tyczący się 
ćwiczeń fizycznych, gimnastycz¬ 
nych. i ,, * ——qwłv, u- i > y uu. 

dnsic; - przenoś, obżarstwo, gn- GynaeeSum, łub -ium i. io. 

!“r.reai,1|-.ingfinua* *7- naeoonltu, i dis, i. ’ misśzk^Te tworna, delikatna. 
Guldena, a, um, żarłoczny, lubią¬ 
cy łakocie. 

Gumia, ae, a*, łakotnik. 
Gttmmi, n. i gummis, is, i. gamma. 
Gtirgea, itis, m. wir, topiel, prze¬ 

paść wodna; — przenoś, stek, tur- 
pitndinis, yitiornm; poet. morze, 
jezioro, głęhia. 

oddzielne dla kobiet wewnątrz do¬ 
mu n Greków. 

Gypeo, 1. gipsować, gypsatus pes, 
to jest: serrilis, gdyż gipsem na¬ 
znaczano jeńców lub niewolników, 
których przedawano; gypsatissimiś 
manibus, o aktorach odgrywają¬ 
cych role kobiet. 

Gypaum, i, rt. gips. 

W*1“-i— <»~l 

^raaŁ--— S£*ęFs 
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H. 
Habena, ae, l. rzemień, którym 
się co wiąże, przytrzymuje, zwłasz¬ 
cza cugle, wędzidło, wodzu, ha- 
feenas adducerć lub premęre, po¬ 
wściągać, wstrzymywać; effunde- 
re, emittere, dare, taras dfere, po¬ 
puszczać; effusis lub laxatis habe- 
nis (puściwszy cugle, w wielkim 
pędzie); — przenoś, habenas clas- 
si immittere (płynąć z rozpiętcmi 
żaglami); habenis uti (o sterniku), 
u poet.; powodowanie, amicitiae; 
władza kierująca rząd państwa, 
legom; tenendae reipublicac; po- 
puli, rerum. poet. 

Habeo, babio, habitom, 2.1) mieć; 
1) w powszechności: a) o żyją¬ 
cych istotach, a mianowicie: a) 
w odniesieniu do przedmiotów nie¬ 
żywotnych: mićć, posiadać, do¬ 
mom, nares, hortos, praedia, ri- 
naas, heredium, possessiones, mo- 
nuznentum, opes, in numis etprae- 
diis, w gotowiźnie i w dobrach i t. p.; 
Zamieszkiwać, Capuam, Corinthum; 
moenia, urbem; bawić gdzie, ca¬ 
stra; stąd: samo hmbere, posiadać 
majątek, być w dobrym stanie 
majątkowym, hrbere in Bruttiis, 
bab. in Yejente; habendi amor, 
chęć posiadania, chciwość; fi) 
w odniesieniu do istot żyjących: 
aliquam in matrimonio; uxores; 
liberos; filiom infamem; ex qua 
llheros sex habebat; duos semper 
regee; collegas dnos; magnas ca¬ 
pia*; aedecim -rmatonnn milia; 
erercitum i t. p.; y) w odniesie¬ 
ni! do przedmiotów oderwanych, 
uayałdwych: mićć, morandi tem¬ 
pu*, sannos circiter sexaginta; sa- 
ti* eloquentiae; acrarii carem; fi- 

duciam regni potiundi; Suspicio- 
nem; summum imperium; Tatiam 
fortu nam; periculum, bellum; po¬ 
gnam lub proelium (stoczyć, wy¬ 
dać); pacem; bona exordia; spem; 
timorem; odium; auctoritatcm, i bp. 
6) o istotach nieżywotnych: mieć, 
cujus colnmnae sltitudo — pede* 
habet; Borna babuit capitum — 
milia cirinm; urbs habet murów, 
altera via tanto longiorcm babuit 
anfractnm; Bomanum imperium 
a Bomnlo exordium habet (bierze); 
huuc fi nem babueruut duo bella. 
2) 'W szczegół, aj z podwójnym 4 
przyp. mieć, brać, uważać za co, 
sororem Persei babuit uxorem; 
socemm babuit Hipponicum; phi- 
losophiae praeceptorem babuit Ly- 
sim; a11quem in consulstu colle- 
gam; aliquem patentem i t. p.; 
quam babebant optimam ciritatem 
(co u nieb uchodziło za najlepsze); 
quam prope aeąualem habebat 
(która prawie w równym wieku 
była); aliquem carissimum habere 
(najmocnićj kochać, uważać za naj¬ 
milszego); hunc anctorom babe¬ 
bant; ut tempie deorum sancta ba- 
berent; na etr. bier. z podwój. 1 
przyp.: id uefas bt.betur, semper 
habiti sunt fortiscimi; także: ali- 
quem pro boste; aliquid pro cer¬ 
to. W połączeniu z miesi. biet. 
czasu przesz!. dia oznaczenia zu¬ 
pełnego skutku jakićj czynności: 
nbi milites congregatos habebat 
(gdy zgromadził); percepta habere 
praecepta, głęboko zatrzymać w pa¬ 
mięci; takie: persuasum habere 
(być przekonanym); aliquid cogni- 
tum habere (poznać); spem babć- 
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re positam in aliqua re (pokładać 
nadzieję); speia habebant in eo 
mrmmam; i) % przyp. 3 mićć za 
przedmiot czego, za co uważać, 
iudibrio (za pośmiewisko); rempu- 
blicam qoaeetui; aliquid religio- 
ni; durititm roluptati, aliquid 
probro, także: in auiilinm: curae 
sibi habere, mieć na pieczy, przy¬ 
kładać starania, z tryb. bezok. c) 
aiioni aliquid, mićć co dla kogo, 
okazywać, przyznawać koma co, 
alicni honorem; officinm; fidem, 
d) secum, z sobą nosić, przy so¬ 
bie mićć, reuenum s. h.; często: 
aliquem s. h.; Trebatium nobiscnm 
habemus; e) cam aliquo aliąuid h, 
mićć co z kim, być z kim w sto¬ 
sunkach, cum aliquo societatem, 
contcntionem, pacem;f) seh., mićć 
się, znajdować się w pewnćm po¬ 
łożeniu, w pewnym stanie, o lu¬ 
dziach i rzeczach: quemadmodum 
in haberet; ineiius s. h.; inulto 
aliter rempublicam se habentem 
cognorit; res sic łub ita habet; 
sic łub ita se habet, tak się rzecz 
ma, taki jest stan rzeczy; także: 
sic habet; bene habet, dobrze 
idzie; 3) zawierać w sobie, zamy¬ 
kać, mieścić, nihil epistoła habe- 
bat, qnod-; habet res ista iniąui- 
tatem; difficult&tem; prowadzić, 
pociągać za sobą, mićć jaki sku¬ 
tek, castrorum mutatio quid ha¬ 
bet'? beneficjum habet querelam; 
także: wzbudzać, wzniecać, spra¬ 
wiać; nultsm invidiam habuit co- 
rona; misericordiam i t. p. 6) 
mieć co w myśli, zamyślać co, 
być w chęci, in animo lub samo 
mimo h. z tr. bez.; stąd: samo 

habere, zamyślać, przedsiębrać, 
b. polliceri; często: iter aliquo, 
podróż dokąd obrócić; także: diis 
agoro gatin; atque habere (oka¬ 
zywać, Oświadczać i mićć w ser¬ 

cu); pads mentionem habere (w my¬ 
śli pokdj sobie przedstawiać); z tr. 
bezok. mićć, mćdz, habeo etiam 
dicere; haec haboi dicere; ze zda¬ 
niem względnćm lub pytającćm, 
umićć, wiedzieć, ut haberet, quo 
fugeret ad salutem; quod, quid 
diceret, non haberet; nou habeo, 
quid sciibum; e) mićć, dostać, o- 
trzymać, odnieść z czego korzyść, 
owoc, skutek, ez qua opsonium 
haberet; ut coliatls a popie sa¬ 
rnie sumptom sepulturae nabuerit; 
oraculi sententiam; ejus conrenien- 
di potestatem; non mag nam clemen- 
tiao gloriam; tantum amorem 
omnium: talem ezitumritae; mul¬ 
ta aiia ab natura habuit dona. tl) 
trzymać, jaculum, quod manibus 
habemus. Stąd: 1) w szczegdl. z wyo¬ 
brażeniem wstrzymanego ruchu: 
zatrzymać, trzymać w skrępowa¬ 
niu, w oblężeniu, opanować, hos¬ 
tie habet muros; me infeliż ha¬ 
buit thalamus; me qnoque pontus 
haberet, Tartara babent Pauthoi- 
den; timor, metus, ir aliquem 
habet (opanował); custodes aomuus 
habebat, u poet.; senatum in cu- 
ria; aliqucm in rinculis; in custo- 
die; aliqnem in armis (spowodo¬ 
wać, przymusić do pozostania pod 
bronią); aliquem in obsidione, in 
potestate; militesin statiris oastris; 
pecora Inter silvas; 2) z wyobra¬ 
żeniem trwałości w czasie: trzy¬ 
mać, utrzymywać, maro infestnm 
(ciągle w stanie niebezpiecznym 
utrzymywać); aliquem soliicitum 
(ciągle w kłopotliwćm położeniu 
trzymać); aliquem impunitum (zo¬ 
stawić bez ukarania); w ogóle: 
przepędzić, spędzić, eetatem pro- 
eul a republice,; ubi adoiesceutiam 
habuere; 3) przenoś. «) odby¬ 
wać, odprawiać, mićć, couciUum 
popali, comitia; amiooTum conm- 
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lima; censum, dclectum, rationem, 
ąBaestionem jndidum . sermonem, 
conriłla, diesfestos, ezpeditiones, 
res noTasi t. p.; ^zachowywać, prze¬ 
strzegać, ordines: c) miećcie w licz¬ 
bie, poczytywać za co, aliquem nu- 
moro hostium; numero sapientum; 
in snmmis ducłbus habitns est; 
iu damuo h.; d) obchodzić się 
t Hm, bano, małe, liberalissime 
h. tliąuem; takie: ut in eadem 
familiaritate, qna antea, habuerit 
(ie się z nim tak przyjaźnie ob¬ 
chodził, jak przedtem); e) satis h., 
poprzestawać na czćm, być zado¬ 
wolonym, uważać za dostateczne, 
neque zero id satis hahnib 

HabOia, e, dający się dobrze ująć, 
składny, dogodny, przydatny, spo¬ 
sobny, arcus: calcei; publice mu- 
neri; in iisdem rebus; 2) pręd¬ 
ki, zwinny, obrotny, rączy, cunna; 
puella; takie: renit illi habilis 
membris Tjgor (objawiła się w nim 
Biła nadająca zdolność do działania). 

HabiUtas, Z tle, i. zdatność, zręcz¬ 
ność. 

Hablliter, przytl. zręcznie, łatwo. 
HabiUbiUs, mieszkalny, zdatny do 

mieszkania. 
Habitatio, dnia, i. mieszkanie. 
Habititor, dria, m. mieszkaniec. 
Bablto, 1. zamieszkiwać, oppidnm, 
urbes, casas, terras i t. p; często 
nieprzcch. mieszkać, apud ali- 
quem; in Epiro; Atheni*; disper- 
sis togUTiis; cum aliquo; ad lite¬ 
ra; lueis opacis; rallibus imisj— 
przenoś, często gdzie bywać, prze¬ 
bywać, czćm się zajmować, in 
foro, in rośnie, in oculis (być 
ustawicznie widzianym); animus 
cum cufi* habitans; in eo genere 
(ciągle się tćm zajmować); in una 
ratione tractanda. 

Habitado, feto, i. postawa, skład, 
oorpoiis. 

Habitus, us, m. postać, postawa, 
skład ciała, corporis; oris et cor- 
poiis, oris, infantium, decorus, 
haud indecorus i t p.; babi Sus, 
in quo mors qnemque depreheu- 
dewt; 2) odzież, ubiór, habitu 
Romano, togati scilicet; Persicus; 
citharoedicus rei tragicus; prira- 
tus, cirilis, solemnis i t. p. — 
przenoś, własność, usposobienie, 
stan, położenie, domicilii; pecu- 
marum; pro habitu fortunac; ha¬ 
bitus nsturae prope dirinus; uoyae 
fortunae; ciritatis; animi; optimo 
habitu; suo habitu Yitam degere. 

Eao,pnyst. tu, tędy. 
HactSnua, pnyst. dotąd, pod wzglę¬ 

dem miojsca; sed haec hactenus; 
pod względem czasu: hactenus mo- 
Yerat ora; — przenoś, o tyle, tak 
dalece, z nast. quoad, quod, ut, ne. 

Hndria, ae, i. miasto w Picenie; 2) 
w Etrurył przy odnodze Padu. 
od którego morze Hadryatyckie 
wzięło nazwisko; stąd: Hadria o- 
znacza samo morze, u poet. quo 
non arbiter Hadriae maior. Od te¬ 
go pochodzi: oj Hadriaticus, a, um, 
Haaryatycki; b) Hadri&aua, a, um, 
Hadryański, i Hadriani, oram, m 

mieszkańcy Hadryi. 
Hadramćtum, i, »*- glćwne miasto 
Byzacyum w Afryce; stąd: Hadru- 
metini, orum, m. mieszkańcy Ha- 
drumetu. 

HaedlUa, ium, n. koziarnia. 
Eaedinus, a, um, koźli, kozłowy. 
Kaedui, patń Aedui. 
Haedulsa, ae, i. kćzka. 
Haedultu, i, W. koziełek. [zbiór. 
Haedus, i, «. kozieł; 2) gwiazdo- 
Haemonla, ae, i. dawne nazwisko 
Tessalii; stąd: a) Haemonis, idto, 

mieszkanka Tessalii; b) Haemo- 
nins, a,um. Hemoński. Tessaiski; 
artes.sztuki czarodziejskie. [Tracyi. 

Beemus, i, m. góra w pólnocnćj 
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Heereo, haust, haesum, 2. tkwić, 
lgnąć, trzymać się mocno, w taj 
1 przenoś. z przy im. in i przyp. 6; 
lub z przyp. 6; albo z 3 albo sa¬ 
mo ha er.; in oqno lub eqno, mo¬ 
cno siedzićć: classis in Tado; cur- 
ms roraginibus; os deroratum 
fance: stąd: a) być wstrzymanym 
w swoim postępie, przestać, vic- 
toriahaesit; amor haesit; zostawać 
gdzie dlngo, bawić się dlngo nad 
czem, hic haereo; in jurę; circa 
mnros orbis unins; h. in tergis, 
lub tergis, lnb in tery* hostiom 
(nacierać mocno, być na karkn); 
bjte strachu stanąć jak wrytym, 
zdrętwieć, aspectu territus haesit; 
lingua haeret mętu; także. vox 
faucibus haesit; — przenoś, być 
w zakłopotaniu, nie wiedzićć cc 
począć, zwykle samo haer.; in uo- 
minibus haer., nie być w stanie 
odgadnienia; Inter pudorem cupi- 
ditatemque haer., wahać się. 

Baereeoo, h&esi, 3. zostać, uwię- 
znąć, być gdzie stale, '.ergo hao- 
sero sagittae. 

Baordsła, is, i. sekta, stronnictwo. 
Bsesitantia, ae, i. jąkanie się. 
Haesitatlo, dnia, i. jąkanie się, 
trudność wymowy. 

Haeaito, ł. uwięznąć, ulgnąć, in 
aliąuo loco; in yadis, lub samo 
haes.; lingua, jąkać się, zacinać 
się w mowie; 2) wahać się, chwiać 
się w zdaniu, być niepewnym, 
inter lidem timoremque; diu hae- 
sitari, quid facere deberem; non 
haesitans respondebo; z nast. au 
i tr. łącz.; in inajorum institutis 
(nie być obznajmionym); często sa¬ 
mo hacs. 

Balee, Stis, m. rzeka w Lukanii 
przy Welii. 

Haloea, »e, i, miasto w Sycylii; 
stąd: Halesinus, a, tim, Hdezyn- 
sld, rzeczom. Halezydczyk. 

Balbaus, i, m. potomek Agaae- 
mnons. 

EaU&omon, Anie, m.rzeka w Ma¬ 
cedonii. 

HaHaoćtos, i, m. orzeł marski ży¬ 
jący rybami. 

Bali&rtus, i, i. miasto w Beocyi: 
stąd: Halianii, oram, m. Haiiar- 
towio. 

Hmlioarnassos. i, i. miasto w Fa¬ 
ry!; stąd: ayHaiicarnaasenses,ium, 
m. mieszkańcy tialikan.assu; fi) 
Halicarn&sseus, ei, ». % Halikar- 
nassu, Cleon. 

Halioyae, 4rum, i. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: Halicyensls, e, Hali- 
cycński, z Halicyi, w licz. mn. 
mieszkańcy Halicyi. 

Halieutious, a, nm, tyczący się 
ryb; stąd: Halieutioón (liber) pi¬ 
smo o rybołówstwie. 

Haiitua- us, m. tchniecie, oddech. 
Kalluo-, patrz Aluc-. 
Halo, 1. tęhnąć, wydawać woń, 
croceis halantes floribus horti. 

H&luo-, patrz Aluc-. 
Halya, yos, m. rzeka w Pafiagonii. 
Ham&dryas, £dis, i. nimfa lejna. 
H. matuj, a, urn, h&czysty, węd¬ 

kowały, zakrzywiony. 
Hamrn-, patrz Amm- 
Hamus, i, m. hak, wędka; 2) o- 
gniwko, kółko w łańcuchu lub 
w pancerzu, hamis conserta lori- 
ca; 3) poet szpouy. 

Hannibal, lub Annibal, tUls, tn- 

syn Kami Ikara, znakomity wódz 
Kartaginski w wojnie z Bzymia- 
nami. 

Hara, ae, i. cblćw, karmnik. 
Hariolatio, oni*, i. wróżenie. 
Haridlor, 1. wróżyć, przepowiadać. 
Eariólus, i, m. wróżek, wieszczek. 
Harmonia, aq, i. zgodność, zgo¬ 
dny dźwięk. 

Harmonia, ae, lub -e, es, i. cór¬ 
ka Marsa i Wenery, żona Kadmusa. 
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Harpigo, Ania, m. hak; drąg dłu¬ 
gi z hakiem jak sierp zakrzywio¬ 
nym do niszczenia murów luh za¬ 
haczania okrętów. 

Harpe. Se, i. miecz zakrzywiony 
(ferrtun lunatum). 

Harppia, ae, i. zwykle w licz. mn. 
Harpije, bajeczne ptaki, z twarzą 
niewieścią. 

Harudeu, nm, sn. lad Germanów. 
Haroapez, ioSs, m. wieszczek, prze- fowiadacz przyszłości z tTzewiów 

ydląt, zabijanych na ofiarę. 
Harnapioimis, a, om, wieszczbiar- 
ski, wieszczy, do wieszczbiarstwa 
należący, liber, rtta. haruspicina, 
ae, ż. sztuka przepowiadania z wnę¬ 
trzności bydląt ofiarnych, harus- 
piciuam facere. 

Haroapiotmn, ii, m. wieszczba, 
wróżenie, przepowiadanie. 

Haata, ae, i. tyka, laska, hastae 
dnrmtae igne; hasta gr&minea ftrzci¬ 
na bambusowa); szczegół, żelazem 
©kuta tyka, włócznia, oszczep, 
dzida, pocisk; hastas torąnere, 
conjicere, mittere; przy sprzeda¬ 
żach publicznych dla oznaczenia 
miejsca i zwierzchniej władzy za¬ 
tykano włócznie, stąd: gub hasta 
rendere; hasta renditionis; ad ha- 
stam publicam nnnqnam accessit; 
emptio ab hasta; — przenoś, hastam 
abjicere, stracić odwagę. 

Hast&tus, a, nm, uzbrojony dzidą; 
rzeczow. kopijnik, bastati, ornm, m. 
jeden z czterech gatnnków pieszych 
żołnierzy rzymskich, którzy do bo¬ 
ja stawali w pierwszym rzędzie; 
byli oni podzieleni na dziesięć 
oddziałów; stąd: a) primns basta- 
tus (ordo), pierwszy oddział tego 
gatunku wojska; i)primns, secuu- 
dus i t. d. hastatus (centurio) do- 
wódzca tych żołnierzy. 

Haetlle, is, n. drzewo u dzidy, 
osada, ferrum, quod ex hastiliin 

corpore remanserat; stąd; poeh 
sama dzida;-2) ostra gałąź, łody¬ 
ga, deusis hastilibn* honida myr- 
tns, poct. 

fiand, prtt/tl. nie, bynąjjnniój, 
baud dnbie (bez wątpienia); hlon- 
ge, h. procnl, h. mnlto post (wkrót¬ 
ce potćm); band ita longe, haad 
i ta magna mana i t p.; band 
dum, jeszcze nie; haudscio aa, 
nie wiem, czy też nie; podobno, 
może, porównaj an. 

Haurio, hausi, hanetum, 4. czer¬ 
pać, aquam ex pateo; aqnam ćw¬ 
iek; terem (wykopać); suspiria 
(wzdychać); — przenoś, sumptom 
ex awario; hauriro ex rano (z nie¬ 
pewnego źródła); h. de faeee 
(w odniesieniu do złych mówców). 
W szczegół; 1) wyczerpać, wy¬ 
próżnić, wypić, patemm, pocu- 
la; — przenoś, uf przeszyć, prze¬ 
bić, latu* gladio; ietn centrem; 
bj psTOr haurit corda, tamuje wol¬ 
ny obieg krwi; wytrzymać, wy¬ 
cierpieć, c&lamitates, snpplicia, 
doiorem; c) przebiedz , wypełnić, 
sol igueus medium coelo hausetnt 
orbem; 2) nabierać w siebie, *1- 
veus haurit aquas; zażyć, reae- 
num; pecudes haasere lucern, uj¬ 
rzały światło, przyszły na świat; 
pochłonąć, multos flanuza hausit; 
aqna haurit hominem; arbores in 
profnndum haustaesunt; usłyszóć, 
dowiedzieć się, his auribns hausi; 
widzióć, h. oculis, poet. b) — 
przenoś, powziąć, nabrać, spem 
animo; praecepta Titae beatae; hoo 
amino bauri (przyjmij to do serca); 
alacritatem alicujus; szczegół uży¬ 
wać, doznawać, Toluptates, dolo- 
rem; 3) wylać, przelać, sangui- 
nem; ernorem. 

Haostus, os, m. czerpanie, fon- 
tium; b. aquae (przywilej czerpa¬ 
nia wody); stąd: a) picie, łykanio, 
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łyk, u poet. bibero ezignis bausti- 
bus; — przenoś. Pindarici fontis 
hanstus (o naśladowania Findara); 
b) wciąganie, coeli h. (oddycha¬ 
nie); aetberiib., dachy niebieskie. 

HaTe, hareo, patrz aveo. 
Hebdóm&s, Łdis, i. przeciąg sie¬ 
dmiu dni, tydzień, szczegół, sió¬ 
dmy dzień krytyczny, dzień prze¬ 
silenia choroby. 

Hóbe, es, ś. młodość, poet. bogi- 
ri młodości, córka Jowisza, żona 
Herkulesa. 

Hóbeo, Sre, być tępym; — prze¬ 
noś. tracić moc, żywość, gnuśnieć 
s&nguis; acies mentis. 

Hebea, Stis, tępy, nieostry, gla- 
dins; mdły, słaby, acies ocniornm; 
niejasny, color, tępy, słaby, anres 
hebedores; przytępiony, niecznją- 
cy smakn, os; co do władz umy¬ 
słowych: przytępiony, niepojętny, 
niedołężny, ograniczony, ingenium: 
quis adeo hebes inzeniretur, nt 
crederet?; stłumiony, doior. 

Hebesoo, gro, stępieć. 
Hebóto, t. tępić, stępić, przytę¬ 
pić, hastas; tela; —przenoś, osła¬ 
bić, rires reipubiicae; fiammas. 

Hebras, i, m. rzeka w Tracyi. 
Heoate, es, ż. bogini Traków; ró¬ 
żne były o uiój wyobrażenia: bra¬ 
no ją już to za toż samo co Dya- 
na, juz to za Prozerpinę; voce ro- 
cans Hecaten coelo ereboque po- 
tentem; stąd: aj HecatóU, Idis. i. 
Hekatejska, czarodziejska; b) He- 
catejus, a, um, należący do He- 
katy, czarodziejski. 

Hec tor, ©ris, m. syn Pryama, mąż 
Andromachy, stąd: Hectorens, a, 
nm, należący do Hektora, w ogóle: 
Trojański, poet. (Pryama. 

Hecuba, ao, lub -e, es, i. żona 
Hedera, a®, f. bluszcz. [wonny. 
Hedyclmun, i, n. balsam, olejek 
Hel, tcykrt. ach! biada! 

Helóna, ae, lnb -e, es, i. córka 
Ledy, siostra Polluksa, Kastora 
i Klitemnestry, żona Menelausa, 
matka Hermiony; 2) miejsce wa¬ 
rowne w Gallii Narboneńskićj. 

Helćmts, i, m. syn Pryama. 
Helias, idis, i.zwykle wlicz. mn. 

Heliades, córki słońca, siostry Fae- 
tona. 

Helios, es, i. miasto nadmorskie 
w Achai; 2) gwiazdozbiór, wielki 
niedźwiedź. 

Helioon, ónis, m. góra w Beocyi 
Apollinowi i Muzom poświęcona; 
stąd: Heliconius, a, um, do He- 
likonu należący. 

Heliópólu, is,i, miasto w niższym 
Egipcie ze świątynią Słońca. 

Helle, ćs, i. siostra Fryksusa, ed 
której wziął nazwisko Hellespont 

HeUóbórus,i,m. lnb -um, i, w cie- 
mierzyca (veratrnm). 

Hellespontus, i, m. cieśnina mię¬ 
dzy morzem Egiejskiem i Marmo- 
ra, Hellespont; cieś. Dardanelska; 
2) kraj nad tą cieśniną leżący, 
stąd: Hellespontiacus,a, um,iHel- 
lesponthu, Hellespontski, Helles- 
poutius jako neczow. mieszkaniec 
Hellespontu. 

Helotae, i Ilotac, arnm, m. II oło¬ 
wie, dawni mieszkańcy Holos w La¬ 
konii, po zdobyciu Pelopone¬ 
zu przez Doryjczyków, niewolnicy 
Spartańczyków, 

Helu&tio, ónis, i. rozpusta, mar¬ 
notrawstwo , zbytkowanie w jedze¬ 
niu i piciu. 

Heluo., ónis, m. rozpustnik, mar¬ 
notrawca, żarłok. 

Hałnor, 1. zbytkowaó, żyć roz¬ 
pustnie; takie w znacz, poecb. 
trwonić, marnować, sanguinem 
reipubiicae. 

HelwaUa, ae, i. wszelki, drobna 
ogrodowina, jarzyna. 

HelyStil, orum, m. Hel weto wie» 
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dawni mieszkańcy Szwąjcaryi; stąd: 
Helwithu i Helrttieae, a, urn, 
Hehrecki. 

Holrii, oram, ». ind w Gnllii 
Narboneńskićj. 

Hem, tcykn. owoż, oto, hej, hem 
tibi homiucm, oto go masz. 

Hamerodrómoa, fll. w licz. mu. he- 
merodromoe, przez cały dzień biedź 
mogący, biegacz, goniec, posła¬ 
niec. 

Hemioillua, i, m. pól osia, wyraz 
obelgi. 

Hemlcyolium, ii, *. półokrągłe 
krzesło z poręczami. 

Bernina, ae, i. miara wynosząca 
połowę seitarii, pól kwarty. 

Henióohi, ornm, «*. lud w Sarna- 
cyi azyatyckićj; stąd: Heniocbus, 
a, um, dc Hemochów należący. 

Heptória, is, ż. statek o siedmiu 
rzędach wioseł. 

Bóra, ae, i. pani, gospodyni domu. 
Hera, ac, z. bogini Juno; stąd: 
Heraea, orum, «. igrzyska uro¬ 
czyste na cześć Juuony. 

HernelCa, ae, i. miasto Herkulesa, 
nazwisko wielu miast: aj w Grecyi 
Wielkićj; b) w Tessalii przy Tor- 
mopilacb; c) w Bitynii przy mo¬ 
rzu Czarnćra; d) w Sycylii przy 
rzece Halycos; e) H. Siutica lub 
ei Sintiis w Peonii krainie Macc- 
dońskiój. Stąd: a) Horaeleeuses, 
inm, ». Heraklejczycy, A) Hera- 
cleotae, arum, m. Horakleoci; c) 
Heraclóua, a, um, Hcraklejski, lub 
do Herkulesa należący. 

HeraoUum, i, n- miasto w Mace¬ 
donii. 

Heraaleua, a, uą patrz Heraclea. 
Heraclidea, ae, m. potomek Herku¬ 
lesa, Hcraklida. 

Heraea, orum, n. patrz Hera. 
Kwrmaa, ae, s. miasto w Arkadyl. 
Hertta, ae, i. trawa, ziele, zielone 
■boże, h. frumenti; 2} ogrodowi- 

na, jarzyna, vivere herbis, her- 
bas ita condiunt. 

Herbesoo, Sre, zielenić się, wscho¬ 
dzić. 

Herbidus, a, um, obfity w trawę. 
Epirus. 

Herblfer, a, um, = herbidus. 
Herbigradus, a, um, chodzący po 
trawie, czołgający się. 

Herbita, ae, ż. miasto w Sycylii; 
stąd: Hcrbitensis, e, Herbiteński. 
w licz. mu. Herbiteńczycy. 

Herbóaus, a, um, pełen trawy, 
obfitujący w trawę. 

Herbula, ae, ż. ziółko, trawka. 
Heroóua i, m. przezwisko Jowisza, 
jako mającego opiekę Bad domem. 

Herole, patrz Hercules. 
HerouUneum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii; o) Herculanensis,e, Herku- 
laneński, in Herculaneusi, w oko¬ 
licy Herkulanum; ó) Herculanus, 
lub -eus, a, um, Herkulański. 

Horodle*, is lub -i, m. syn Jo¬ 
wisza i Alkmeuy, mąż Dcjaniry, 
bohater Tebauski; Hercules! i Hor- 
culel lub Hercle! me Hercułesl 
me Hercule, rodzaj przysięgi, za¬ 
pewnienia, zaiste, zaprawdę. Stąd: 
a) Herculcus, a, um, do Herku¬ 
lesa odnoszący się, od Herkulesa, 
pochodzący; bj Hcrcnlis columnae, 
slupy Herkulesa: góry Calpe w Eu¬ 
ropie i Abyla w Afryce. 

Heroynla siiva, las HercyasH od 
źródła Dunaju, aż do granicDacyi. 

Heredit&rius, a, um, dziedziczny, 
do dziedzictwa należący; 2) pra¬ 
wem spadku otrzymany; odzie¬ 
dziczony. 

Hereditaa, stis, i. odziedziczenie, 
dziedzictwo, właś. i przenoś, ali- 
quid mibi hereditate renit; here- 
dftotem consequi, adire; herod, 
gloriae. 

Her idiom, ii, n. grunt, majątek 
dziedziczny. 
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Here*, *dl», m. i i. dziedzic, dzie¬ 
dziczka, secundns, podstawiony 
w miejsce właściwego; 2) — prze¬ 
noś. dziedzic, następca, nominis, 
Academiae. 

Heri, prtytl. wczoraj. 
Hertlia, e, pański, gospodarski, do 
pana, do gospodarza należący. 

HeriUua, i, m. filozof z Kartaginy; 
stąd: HerilJi, orna, m, uczniowie 
Herylla. fcyi. 

HOrmaetun, i,*, miasteczko w Beo- 
Hermathóna, ae, i. posąg Merku¬ 
rego i Minerwy na jednój pod¬ 
stawie. 

HSrmeraolm, is, a». posąg Mer¬ 
kurego i Herkulesa na jednćj pod¬ 
stawie. 

Hermes, ae, m. Merkury, posła¬ 
niec bogów; 2) posąg Merkurego 
lub popiersie bez rąk i nóg na 
slupie ustawione. 

Herminlu* mons, góra Hermiń- 
sks w Luzytanii, 

HermiSn®. es, lub -a, ae, I. cór¬ 
ka Menelausa, żona Oresta; 2) 
miasto w Argolidzie; stąd: Her- 
mlónleni, a, om, Hermiony ty¬ 
czący się. 

Hernma, i, aa. rzeka w Lidyi. 
Hanusi, 6rum, m. lud w Łacyum; 

Stąd: Hemicus, a, um, do Herni- 
ków należący. 

Hero, ns, i. kapłanka Afrodyty 
w mieście Sestus w Tracyi. 

Heroicus, a, um, bohaterski, car¬ 
men, Yersus. 

Herota, idia, i. półbogini, boha¬ 
terka. 

Heros, cis, półbożek, bohater, 
sprawca wielkiego czynu. 

HerCus.i, m. bohaterski. 
Herua, i, n». pan domu, gospodarz. 
Heeiódua, i, m. poeta grecki nie¬ 
wiele póżniój od Homera żyjący; 
stąd: HesiodCns, a, um, do He- 
zyoda należący. 

Hseióne, cs, lub -a, ae, ł. córka 
Laomedona króla Troi. 

Hasperia, patrz Hesperina. 
Hsspórie, Idis.i zachodnia, do za¬ 
chodnich krajów rależąca; w licz. 
ma. Hesporides, Hesperydy, córki 
Nocy na zachodnim krańcu ziemi 
mieszkające, 

Haapórius, a, um, w zachodniój 
stronie leżący, zachodni; rzectow. 
Hespcria, ae, i. kraj zachodni, 
Hiszpania, Italia. 

Hespórus, Juh -os, i, m. gwiazda 
wieczorna, Wenus. 

Hostemue, a, um, wczorajszy. 
Hetizur- patrz Etrur*. 
Heu, ■wykrzyknik, ach! heu mein- 
feliceml 

H«us, wykrzyknik, hejl nniet heus 
jurcnes monstrate tiam. 

Hencamóter, tri, m.sześciostopowy, 
szcściomiarowy, tersus. 

Hexap?lon, i, n. brama w Syra- 
kuzie, lub część tego miasta sze¬ 
ścioma bramami opatrzona. 

Hez&ria, is, i. statek o sześciu rzę¬ 
dach wioseł. 

Hi&tus, us, j». otwór, szpara, roz¬ 
padlina, spełunca rasto Mata; 
zbieg samogłosek; mowa zbyt wie¬ 
le obiecująca, quid dignum tanto 
feret hic promissor hiatu. 

Hibema, oram, n. patrz hibemus. 
HIbemAouU, oram, n. zimowisko, 

leże zimowe. 
Hibemia, ae, i. Irlandya. 
Hiberno, 1. zimować, być na le¬ 
żach zimowych. 

Hibomus, a, nm, zimowy, tem- 
pus, mensis; runów, hibema, o- 
ram, «. zimowe leże, ezercitum in 
hi borna dimittere, burzliwy, ten¬ 
tu s , marę, noctes, u poet 

Hibema, patrz Iberas. 
Hibrida, ae, m. i i. dwojakiego 
rodu lub początku (jeżeli ojciec 
jest Rzymianinem lub wyzwoleń- 
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cem, matka zaś cudzoziemką lub 
niewolnicą). 

Hio, haec, hoc, zaimek 'wskazujący, 
ten, ta, to, używa się tak przy- 
aiotnie jak i rzeczównie; stąd: 
koc commodi est, quod-, ta jest 
korzyść, że-; hoc copiaram; jeżeli 
o dwóch przedmiotaćh jest mowa 
hic odnosi mą do bliższego, ille 
do i iazego. hic, ten, ille, tamten, 
dw; hic idem, tenże sam, ten wia- 
śnio; hos eosdem motns perturba- 
tiojłes dizerimus; często rodzaj 
zaimka hic położonego w znacze¬ 
niu subjoktu zgadza się z predy¬ 
katem i tłómaczy się przez to, 
hic ego sam, to ja jestem; hanc 
specicm HbertatU esse, jest to po¬ 
zór wolności; hic labor est, jest 
to praca; hoc ze stop. wyż. tćm, 
da quo hoc plmra refcremus, quod-; 
atqne hoc amplius; hoc libentius; 
hoc curiosior; także przysłówkowo: 
hoc, quod-,dla tego, że-, w tym 
zamiarze, in hoc, it aliis esset 
mateńae satis; er hoc, stąd: per 
haec Inb his, pizez to, tym spo¬ 
sobem, oh haec, dla tego; ad hoc, 
a do tego, nadto, oprócz tego; 
2) w odniesienia do czasu: ten, 
obecny, teraźniejszy, usque ad 
banc etatem; hoc tempom; his 
diebns; haec imperii polestas; haec, 
obecne okoliczności; przysłówkowo: 
posl haec, potóm; interhaec, tym¬ 
czasem, 3) w odniesieniu do nast. 
zdania względnego: ten, taki, de 
his rebus, de quibus colloqui ro¬ 
lo; ex iis locis, in quibus; bae 
sedes, e quibus; z nast. ut lub 
ne i tr. łącz., hoc animo e#Se de- 
bebis, ut-; hoc consilio, ut-; his 
conditionibus; ze spój. quod, sed 
hoc snperari, quod- ercedebant. 

Hle, przytł. to, na tćm miejscu; 
takie: na to, wtedy, przy tćm; 
przy tćj sposobności. 

Hlooo, baecce, hccce, tenże, tai, 
toż; pytając: biedne, tenieio 11 d. 

Hiomftli*. e, zimowy, tempus; 
burzliwy, na burzę wystawiony, 
navigatio. 

Hiemo, 1, zimować, być na leżach 
zimowych; 2) burzyć się, być 
burzliwym, maro hiemaL 

Hiems, hiemis, i burza, nawat- 
uość, niepogoda, zima; stąd: zi¬ 
mno, właś. i przenoś, u poet.; 
przy oznaczeniu lat: post certas 
hiemes. 

Hiero Como, i. miasteczka w Karyi. 
Hlero, Ania, «*. imię dwóch kró¬ 

lów Syrakuzy; stąd: Hieronima, 
a, um, do Hierona należący. 

Hieroph&nta, lub -es, ne, m, wy¬ 
kład acz obrzędów religijnych i ka¬ 
płan u Greków i Egipcjan. 

Hieroaolyma, oram, n. i -a, as, 
i. główne miasto Judei; Jeruza¬ 
lem; stąd: Hieroaolym&rioa, zdo¬ 
bywca Jerozolimy, przydomek Fom- 
pcjusza. 

Hil&re, przytł. wesoło; z wypogo- 
tizouem czołem. 

HU&ria, e, wesoły, dobrćj myśli. 
Hilaritas, fctla f. wesołość, wypo¬ 
godzenie oblicza, risns cum bila- 
ritate. 

Hilariter, przysł. wesoło. 
Hilaro, i. rozweselić, wprawić 

w humor wesoły, aliqoem: sensum. 
Hilarulns, a, um, nieco wesoły. 
Hilla, ae, i. kiszka nadziewana, 

kiełbasa. 
Milom, i, rt. odrobina, bardzo ma¬ 
ło czego, neque (nec) hilum, ani 
odrobiny, wcale nic. 

Himella, ae, ż. rzeczka w krainie 
Sabinów. 

Mimera, ae, i nazwisko dwóch 
rzek w Sycylii; także miasto 
nad tą rzeką; Himera, ona, su 
u poet. 

Mino, przytł. 1) w przestrzeni; 
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«) stąd, z tego miejsca, a uobis 
Mac prnfecti; nos hinc Koma qui 
Teoeramns; — przenoś, stąd, z tej 
przyczyny, hinc cffingis; hinc iliae 
lacrimae; odium; b) z tej strony, 
hinc i!lincque lub hinc atque il- 
linc, na tej i tamtej stronie, po 
obn stronach; także: hinc atque 
hinc vasti scopuli; 2) w czasie: 
odtąd, od tego czasu, hinc con- 
snles cocpere creari. 

Hinnio, 4. rżóć. 
Hinnttug, us, m. rżenie. 
Hitamleu3, i, m. jelonek, sarna 

samiec. 
£io, 1. rozstępow&ć się, rozpadać 

się, otwierać się, pękać, szczegół, 
dyszeć usta otworzywszy; stąd: 
chciwie się za czem ubiegać, ne 
indućat emtorem biautcm; dziwić 
się, hunc plausus hiantem corri- 
piunt; — przenoś, hisntia loqui, 
mówić bez połączenia okresowego. 

Hippagogoe, orum, i. statki wodne 
do przewożenia koni. 

Hippo, ónis, m. nazwisko kilku 
miast; 1) w Afryce: H. regius, 
w Numidyi; b) H. diarrhytus, 
w krainie Kartagiuskićj; 2) w Hisz¬ 
panii Tarrakoncńskiej. 

Hippooentacrus, i, m. bajeczne 
zwierzę z konia i człowieka zło¬ 
żone. 

Hippocrtne, es, i. zdrój w Beocyi 
przy Helikouic. 

BippodśmS, Sa, i -ia, ae, t. cór¬ 
ka Enomausa (Oenomaus) króla 
Pizy w Elidzie; 2) żona Pirytousa. 

HIppodromoe, i, m. plac gonitwy 
dla koni, wozów. 

HippolitS, es, inb -a, ae, i. kró¬ 
lowa Amazonek, siostra Antyopy 
i Mcnalippy, żona Tezeusza; 2) 
żona Akasta. 

Hippolytus, i, m. syn Tezeusza. 
HippomSnes, ae, lub is, ». mąż 
Atalanty; 2) ojciec Limouy, która 

stąd. Hippomenól*, idia, z. nazy¬ 
wa się. 

Hlppdnaz, actis, m. uszczypliwy, 
jambiczuy poeta z Efezu; stąd: 
HipponaotSna, a, um, do Hippo- 
naksa należący, Hipponacteos ef- 
fugere viz possumus rersus. 

Hippotades, ae, m. przydomek 
Eola, jako wnuka Hippotesa. 

Hippotoiota, ae, m. łucznik koimy. 
Hippiiirm, lub -os, l, tu. gatunek 
ryby. 

Hir, ręka, wyraz dawny z grec¬ 
kiego. 

Hiroulus, i, m- koziełek. 
Hircun.i, m. kozie?; parkot koźli. 
Hirnella, ae, i. dzbanek, naczyń¬ 

ko do ofiar. 
Hirpini, orum, m. lud w niższćj 
Italii; stąd: Hirpinus, a, um , do 
Hirpinów należący, ager, pubes. 

Hirsutua, a, um, kosmaty, najeżo¬ 
ny, szorstki. 

Hlrtins, a, um, nazwisko Bzy ni¬ 
skiego rodu: stąd: Hirtinus, a, 
um, Hirtyński. 

Hlrśra,, a, um, kosmaty, kudłaty, 
najeżony, szorstki; ovcs, tunica; 
przenoś, nieokrzesany, ingenium. 

Hirudo, izds, i. pijawka; — prze¬ 
noś. niszczyciel, aerarii. 

Hirundo, inlh, i. jaskółka. 
Hłsoo, ćre, rozstępować się, otwie¬ 
rać usta, przebąknąć; 2) przech. 
ustnie przedstawiać, mówić, reges 
et regum facta. 

Hispalis, is, i. miasto w Hiszpanii 
bctyckiój. 

Hispania, ae, r. Hiszpania, pół¬ 
wysep Pirenejski, rzeką Iberis 
podzielona na część zwaną Hispa¬ 
nia citerior, późniój H. Tarraco- 
nensis, i H. ulterior, później Lu- 
sitania lub Baetica; Hispaniae, 
obie Hiszpanie; stąd: a) Hispa- 
niensis, e. Hiszpański; bj His- 
pauus, a, um, Hiszpański; rzecz. 
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Hispam, oram, m. Hiszpanie, 
mieszkańcy Hiszpanii. 

Htapldtre, a, tjm, szorstki, chro¬ 
powaty, najeżony. 

Hister, patrz Ister. 
Hlatória, ae, i. wiedza, znajomóść, 
poznanie, si qnid i u ca epistoła 
historia diguum. stąd: opowiada¬ 
nie, opisanie dziejów, historya, 
dzieło historyczne. 

HistoriouB, a,um, tyczący się dzie¬ 
jów, dziejopisarski; rzeczow. dzie- 
jopis, historyk. 

Histrlo, ónia, m. aktor teatralny 
Hiuloe, pnytl. Tozpadającsię. roz- 

twierając się; h. loqul, mówić 
z otwartemi ustami, dla zbiegu 
samogłosek. 

Hiuio , a, um, rozpadły, roz- 
twarty, rozłupany, concursus rer- 
horum lub roces h. (mowa mają¬ 
ca obfity zbieg samogłosek). 

Hoo, pnytl. dawna forma zamiast 
huc, ku tćj stronic, hoc omnipo- 
teus desceudit. 

Hodie, przysl, dzisiaj, dnia dzi¬ 
siejszego; także; tej nocy, 2) tern, 
obecnie, hodie quoque, jeszcze te¬ 
raz, hodieąue, i dziś jeszcze, do 
dnia dzisiejszego 

Hodiemuc, a, um, dzisiojszy. ad 
hodienium diem, do iluia dzisiej¬ 
szego. 

Hoed- patrz haed- 
Homirua, i, a». sławny starożytny 
poeta Grecki; stąd: Homerioua, 
a. um, do Homera odnoszący się, 
od niego pochodzący. 

Homioida, ae, m. zabójca, mężo- 
bójcs; 2) rycerz waleczny, stra¬ 
szny, który na wojnie wielu nie¬ 
przyjaciół zabił; poct. o Hektorze. 

Homioldlum, U, n. mężobójstwo. 
Homo, lal®, m. człowiek, w znacz. 

ogóL mężczyzna lub niewiasta, o- 
soba, wlicz. mu.homines, ludzie; 
Inter homines esse, żyć, obcować 

z ludźmi; b) także w ogóle, za¬ 
miast is lub hic, persuaslt homi- 
ui, zamiast ei: ibi homo coepit 
me obseerare; ć) w odniesieniu do 
Tozmaitych przymiotów, uczucia, 
rozumu, charakteru i t. p., nihil 
hominis est, zly człowiek, nikcze¬ 
mnik; si homo esset, gdyby miał 
uczucie; Demosthcnes et Homerus 
summi sunt, sed tamen homines, 
podlegający ułomnościom, błędom: 
<ł) człowiek należący do kogo, słu¬ 
ga, niewolnik, homines arcessw, 
a tuis homiuibns abesse; e) w licz. 
mn. żołnierze piesi; tribus mili- 
bus hominum occisis; triginta mi- 
libus hominum et quatuor mili- 
bus ęquitum; f) człpwiek z tćm 
co posiada, własność człowieka, 
hominis manceps fit Clirysogouus. 

Homoló, óa, i- góra w Tessalii. 
Homuliua, i, m. człowieczek, bie¬ 
daczek, biedny człowiek. 

Homuncio, doia, i homunculus, 
i, m. człowieczek. 

Honeat&mentum, i, n. ozdoba, pa¬ 
cia; nullo houestamento egetrirtus. 

Houest&s, atu, i. cześć, dobre 
mniemanie, honestatem omnem 
amittere; w licz. mn. odznaczaniu 
6ię, znakomitość; 2) uczciwość, 
zacność, pTzystojnośe, ritae; ra¬ 
mota ab houestate; 3) piękność, 
okazałość. 

Honeste, pnytl zaszczytnie, przy¬ 
zwoicie; 2) uczciwie, cnotliwie. 

Honeeto, 1. uczcić, zaszczycić, o- 
zdobić, upiększyć, aliquomhono- 
re, laude; beneficiis; arma hone- 
stabant. 

Honeatua, a, um, Easzczytny, czci¬ 
godny, znakomity, honeato geue- 
re, loco i t. p. vir, ciris, adolw- 
cens, miles; bonesti, ludzie zna¬ 
komici , poważani; 2) uczci wy, cno¬ 
tliwy, przyzwoity, honesta atque 
turpia; bonostum, cnota; o rzo- 
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cml nieżywotnych: a) okazały, 
ooDTiłium, ftums; cllubny, za¬ 
szczytny, stipendia; b) piękny, 
przystojny, es; honeatom, coś pię¬ 
knego; nomen, pięknie brzmiące. 

Honor, pstrz honos. 
Honomtulia, e, czcigodny, sza¬ 

nowny. 
Honorfcriu*, a, om, dla wyrzą¬ 
dzenia komu czci zrobiony, dany, 
obrany, ?inum, frumentum; ope¬ 
ra, arbiter, tunrains; delectare ho¬ 
norarium est (robi się dla wyrzą¬ 
dzenia czci słuchaczom). 

Honorato, pnyil. zaszczytnie, ze 
czcią. 

Honorśtus, a, um, czczony, sza¬ 
nowany, powalany, będący w po¬ 
szanowaniu , apud aliquem; locus, 
raili tia i t. p.; 2) zaszczycony go¬ 
dnościami, homo, rir. 

Hanorifico, pn#»Ł ze czcią, z u- 
szanowaniem. 

Honorihous, a, um, zaszczyt przy¬ 
noszący, zaszczytny, czcigodny; 
stop. wyż. honorificentior, nąjwyż. 
honorificentiśsimus; mentio, im¬ 
perium. 

Hondro. 1. czcić, szanować, za¬ 
szczycać, cześć oddawać, aliąuem; 
Tirtutem; aliąua re, donic, salła 
curuli; toga pretezta; stąd: uświe¬ 
tnić, diem; obchodzić ze czcią, 
ezscąuias alicujus. 

Honórui, a, um, cześc przyno¬ 
szący, zaszczytny, fama. 

Honos, i honor, 6rl«, in. cześć, 
uszanowanie, zaszczyt, honorem 
aiicui tribuere; aiiquem houore 
afficere; csse iu honore apud ali- 
quem; dostojność, urząd, godność, 
honores nonpetiit; honoribus «m- 
plissimis perfunctus; ofiara, cześć 
wyrządzana bogom, poet supplex 
arls imponat honorem, Baccho di- 
cemus honorem; ozdoba, piękność, 
wieniec, laetos afllarit honores; 

cmctns honore caput; o płodach 
ziemi: ruris honores; o liściach 
drzew: aquiło docussit honores 
silris; Honos, bożek czci i za¬ 
szczytów. 

Hora, ae, i. czas, vernl tcmporis; 
zwykle: godzina, prima (od 6 do 
7); (jasna (od 9 do 10); octara 
(od 1 do 2); nona (od 2 dc 3) i Ł d.: 
suprema (o śmierci); in hotas, od 
godziny do godziny, co godzina; 
una hora, lub in bora, w jednćj 
godzinie, w licz. ma. Zegar, mit- 
tera sd horas; moreli horas; 2) 
Hora, ae, i. imię ubóstwiony 
Hersylii, bogini młodości: 3) Ho* 
rae, arom, i. córki Jowisza i Te¬ 
midy, bogini pór roku. 

Hor&tius, ii, w. nazwisko Krym¬ 
skiego rodu. 

Hordowa, i, u. jęczmień. 
Horltae, arom, m. plemię Indyjskie. 
HoraOtmus, a, um, tegoroczny. 
Hornus, a, um, tegoroczny. 
Horologhun, ii, n. zegar. 
Horreadus, a, um, straszny, o- 
kropny; przytt. horrendum, stra¬ 
sznie, bcllua horrendum stridcns; 
2; zadziwiający, podziwienia go¬ 
dny, Tirgo. 

Horroo, 8r®, jeżyć się, z ptzyp, 6. 
horret seges aristis; phalauz hor- 
rens hastis; corpora horrent tsetis; 
marę h. fluctibus; hastae horren- 
tes, capilli, comae horrent; 2) 
o Istotach żywotnych: od zimni 
drętwieć, drżóć; lękać się, drićć 
od strachu, horrere auimo; z nast. 
zdań. pytającćm, horreo, quemad- 
modum acccpturi sitis; ze spój. 
ne i tryb. łącz.; w znacz, preech. 
lękać się czego, wzdrygać się na 
co, crimen, crudelitatem alicujus, 
tela, poricołum, judicium et do¬ 
lotem; także: z tr. bezok. horreo 
dicere, aspicere. 

Horresoo, horrui, 3. jeżyć się. 
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spnyp. 6. brachia horrescunt ril- 
tts; S, sełis; mgm horrescit ensi- 
bus strictis; marę coepit horres- 
cere; 2) o istotach żyjących: z bo- 
jaźni drżeć, wzdrygać się, hor- 
resco refereus, drżę, gdy to mó¬ 
wię; także w znacz, przech.: lękać 
się czego, morsns futnros; mottem; 
z tryb. bez. progredi. 

Hoirwum, i, *. szpichlerz, maga- 
, skład zbożowy, stodoła; poet. 
pszczelny, florlbns horrea te- 

xent; skład mrówek. 
Horribtlls, e, straszny, przerażają¬ 
cy, przejmujący zgrozą; 2) dzi¬ 
wny, podziwiania godny, celeritas. 

Hornde, prą/ił. bez ozdoby, po- 
prostn. 

Horridulus, a, urn, niegladki, nie¬ 
okrzesany, nieozdobny. 

Hdmdun, a, um, sterczący, naje¬ 
żony, caesaries, barbnla, myrtus; 
nieuprawny, locus; przykry, ostry, 
surowy, tempestas; o osobach, 
sposobie życia, charakterze, u- 
ksztalceniu: surowy, odpychający, 
dziki, geds; te negligit horridus; 
o sposobie wyrażenia myśli: pro¬ 
sty, bez ozdoby, oratio; Tubero 
ut Tita sic oratione horridus; 2) 
o zimnie: przeraźliwy, ostry, spra¬ 
wujący drżenie, deccmber: brama 
horrida gelu; straszny, okropny, 
grando, bel U, proelia. 

Horrifer, a, um, postrach niosą¬ 
cy, przerażający, prodigium.Eryii- 
nis; 2) zimno niosący, boreas. 

Horrifioo, 1. przerażać. 
Horrliious, a, um, przerażający. 
Horriaónus, a, um, straszliwie 
brzmiący. 

Horror, ória, m. dreszcz, drżenie, 
w skutku zimna, febry, bojaźni i t p.; 
2) strach, trwoga, szczegół, bo- 
jażń we względzie religijnym, u- 
szanowanie, numinis. 

Horta, ae, i. miasto w Etruryi; 

stąd: Hortinua, a, um, Hor- 
tyński. 

HorŁAmen, inis, i hortamentum, 
i, n. środek zachęcania, zachęta, 
podnieta. 

Hortttio, onis, i. zachęcanie, po¬ 
budzanie. 

Hortitor, 6rl». m. pobudzający, 
zachęcający do czego, studii; pod¬ 
żegacz, scelerum. 

Hortatus, us, m. pobudzanie, za- 
chęcauie, namawianie, hortatu a- 
licuius. 

Hortensius, nazwisko Rzymskiego 
rodu; przym. Hortensius i Hor- 
tensianus, a, um, do Hortcnsyu- 
sza należący, lei H.; illa Horteu- 
siana, pismo o filozofii pod tytu¬ 
łem Hortensius. 

Horttnus, patrz Horta. 
Hortor, 1. napominać, zachęcać, 
zagrzewać, dodawać ochoty, po¬ 
budzać, namawiać, mitites; ze 
spój. ut lub ne i tryb. łącz. lub 
samym tryb. łącz.; ad lub in a- 
liąuid; de a!iqua re; z 4 przyp. 
rzeczy, h. pacem; z tryb. bezok.: 
h. accipere; sequi; multis hortan- 
tjbus; także -w znacz, biern. has¬ 
tę hort&to; o przedmiotach nieży¬ 
wotnych: multae res hortabantnr, 
wiele miał pobudek do tego. 

Hortulus, i, m. ogródek, w licz. 
mn. część winnicy. 

Hortua, i, m. ogród; w licz. mn. 
ogrody dla rozrywek; także: ja¬ 
rzyna, ogrodowina. 

Hospes, itis, m. 1) obcy, przyby- 
lec, nieobezn&jmiony z czera, in 
aliqua re; hujus urbis; zwykle 2) 
gość lub 3) przyjmujący gościa; 
4} połączony związkiem gościn¬ 
ności. 

Hoipita, patrz hospitus. 
HospitAUs, e gościnny, gości ty¬ 

czący się, Jupiter, dii, opiekują¬ 
cy się gościnnością; 2)gości chęt- 
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nie przyjmujący, in suos cu- 
riales. 

HospitalHaa, ttis, i. gościnność, 
przyjmowanie przyjacielskie, go¬ 
ścinne, 

Hospitftiiter, przysl. ludzko, go¬ 
ścinnie. 

Hoapitiirm, il, n. gościnność, zwią¬ 
zek gościnności, przyjaźni, uwa¬ 
żany za święty u starożytnych, 
intercedit mihi cnm *liquo hospi- 
tium; facere cum aliquo hospi- 
tium, stąd: o) gościnne przyjęcie, 
ugoszczenie, aliquem hospitio ac- 
cipere, eicipere, inńtarc; b) go¬ 
spoda, dom gościnny, h. parare, 
rennuciare, adducere lub dedu- 
cere in hospitium; cj mieszkanie, 
przebywanie zwierząt, pecus it 
in deserta sine ullis hospitiis. 

Hoapittta, a, um, obcy, rzeczow. 
hospita, obca kobieta, gość; 2) 
gościnny, przyjacielski, tern, ur- 
bes, tecta; rzeczmc. hospita, ae, i. 
gospodyni. 

Hostia, ae, ś. bydlę ofiarne, ofia¬ 
ra błagalna. 

Koatious. a, um, nieprzyjacielski; 
in hostico, w kraju nieprzyjaciel¬ 
skim. 

Hostilia, e, nieprzyjacielski, pars, 
porów, familiaris; 2) nieprzyja¬ 
zny, bostilia, ium, m. kroki nie¬ 
przyjacielskie, przygotowania do 
wojny, i t. p.; hostilia facere, 
auaere. 

HostUiter, przysl. po nieprzyja¬ 
cielsko, agere. 

HoatUtos, a, um, nazwanie Kzym- 
skiego rodu; przym. do Hostyliu- 
sza należący. 

Hostio, ire, oddać wet za wet; 
2) bić. 

Hostia, is, m. i i. obcy, cudzo¬ 
ziemiec, zwykle: nieprzyjaciel, 
z przyp. 3. niepizyjazny, nieprzy- 
jaźnie usposobiony we względzie 

wojennym i politycznym, czasem 
nawet w stosunkach prywatnych: 
omnium hominum; humani genu- 
ris; domesticus. 

H. s., znaczy Sestertius, co porów. 
Huo, przysl. tu, na pyt. dokąd: 
huc ex Asia decedcns; h. ezcire; 
mitterc, renire i t. p.; 2) do tego, 
nadto, huc addunt; huc accedat; 
3) do tego stopnia, tak dalece, rem 
huc deduzi; huc malorum veutum 
est (do tego stopnia nieszczęść 
przyszło); huc arrogautiae rene- 
rat (do takiego zuchwalstwa się 
posunął). 

Huoeine, pnytl. ezy aż tu? czy 
tak daleko? huedne omnia reci- 
derunt? 

Huou»szue, przysl. aż dotąd, aż 
tak dalece. 

Hui, wykrzyknik zadziwienia ! 
HujuacemĆdl i ImJnsmódl, taki, 
takowy, tego rodzaju. 

Humme, przysl. po ludzku; 2) ro¬ 
zumnie, rozsądnie, loqui; inter- 
ralla rides h. rommoda (dosyć 
znaczne, wielkie); 3) grzecznie, 
łaskawie, humauissime nobiscum 
jocatnr. 

Humamtas, atls, i. człowieczeń- 
stwo, ludzkie uczucia, skłonności, 
ludzkość, uprzejmość, życzliwość, 
łagodność, humanitatem ezuerc; 
humanitatis est aliorum eomjnodis 
consulere; polcrowność, smak de¬ 
likatny, uczucie delikatne, poli- 
tior humanitas; stąd- studia hu- 
manitatis, nauki piękne. 

Humiiuter, przysl. po ludzku; stąd: 
grzecznie, uprzejmie, łaskawie, 
literae humanius scńptae. 

Humanitus, przysl. po ludzku, o- 
byczajem, sposobem ludzi, si quid 
mihi humanitus accidissot (gdy¬ 
bym umarł}. 

Hum&nus, a, um. ludzki; humanu m 
est, jest rzecz ludzka; res butna- 
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hm lab humana, los ctłowieka, 
prrypadki, przygody i t. p.; hu- 
jnwius, należący do rodu ludz¬ 
kiego, człowiek, possum folii, ut 
h.; uprzejmy, grzeczny, homo bel- 
lus et hum&nus: uczony, wykształ¬ 
cony; homines periti et humani. 

Humłtlo, 6nia, i. pogrzebanie, 
pogTzeb. 

Huraeeto, 1. zwilżać, skrkpiać, la- 
crimis ora. 

Humeotus, a, um, odwilżony; skro¬ 
piony, wilgotny. 

Humeo, ero, byc mokrym, wil¬ 
gotnym; humens, wilgottfy, pu- 
gnabant humentia siccis. 

Humirut, i, m. ramię, barki; 
przenoś, comitia humeris suit su- 
stinere; 2) u zwierząt: łopatka. 

Hruneaoo, £re, zwilgotnieć, stawać 
się mokrym, wilgotnym. 

Hnznidului,a, um, nieco wilgotny. 
Humidus, a, um, wilgotny, mo¬ 
kry; rzcczow. hnmidum, i, «• miej¬ 
sce wilgotne. 

Hnmifer, a, um, wilgotny, wil¬ 
goć przynoszący. 

Humilis, e, nizki,niewysoki, ma¬ 
ły: pod względem wzrostu: humi- 
lis statura; — przenoś, aj nizki, 
nizkiego pochodzenia, nizkiego sta¬ 
nu; pod względem znaczenia i wła¬ 
dzy. mało zaaczący, słaby; pod 
względem zasług nizko stojący; 
także o rzeczach nieżywotnych: bie¬ 
dny, lichy, pospolity; małej war¬ 
tości, restitus, ars; b) pod wzglę¬ 
dem nastrojenia umysłowego: u- 
padły na duchu, pokorny, uniżo¬ 
ny, uległy, ulegający, humili ani- 
mo ferro; także: podły, płaszczą¬ 
cy się, assentator; c) pod wzglę¬ 
dem przedstawienia: nizki, prosty, 
bez wyższego polotu, oratio. 

Kumiiltaa, ttfs, i. nizkość; na- 
vium, nizka budowa; siderum, 
nizkie położenie; animalium, ar- 

borum, nizki wzrost; — przenoś 
a) nizkość rodu, pochodzenia; 
w odniesieniu do znaczenia 1 mo¬ 
cy mała władza, słabość, id se 
facile er humilitate saa probare 
posse (może usprawiedliwić tćm, 
że małe ma znaczenie, małą wła¬ 
dzę) ć) pod względem usposobie¬ 
nia umysłowego: upadek na du¬ 
chu, uniżoność; habet humilita- 
tem metus; saepe magnificentia 
plus proficit, quam humilitas et 
ohsecratio. 

Humiliter, prtysł. biednie, ubogo, 
ezsequias alicujussepelire; 2) po¬ 
dle, uniżenie, niewolniczo, sen- 
tire, serrire. 

Humo, 1. grzebać umarłych, spra¬ 
wiać pogrzeb. 

Humor, óris, wszelka wilgoć, ciecz, 
woda i t. p.; b. Baccbi, wino; 
h. lacteus, mleko; h. circumfluus, 
morze, poet. 

Humus, i, i. ziemia, zwierzchnia 
część ziemi, grunt, hnmi i humo, 
na ziemi; surgcre humo, powstać 
z ziemi; 2) poet. kraj, okolica, 
Pontica, Punica. 

Hyaomthinus, a, um, Hyacyńtowy. 
Hyaołathus, i, m. młodzieniecLa- 

cedemonski, gdy nieszczęśliwym 
przypadkiem został zabity, z krwi 
jego powstał kwiat hyacinthue, 
i, m. hya-ynt; stąd: Hyadnthia, 
orum, n. święto trzydniowe w La¬ 
konii na cześć Hyaeynta. 

Hyadea, um, i. siedm gwiazd ua 
czole konstcllacyi Byka, podług 
b&jecznćj powieści miały to być 
córki Atlasa. 

Hyaeru*, ae, i. hycną. 
Hyalus, i, m. szkło. 
Hymapólis, is, i. miasto w Fo- 
cydzie. 

Hjenthes, um, m. pierwotna na¬ 
zwa Beotów od króla Hyas*;»tq& 
a) HyaathSua, a, um, Beotycki, 
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b) Hyantius, a, um, Beotycki, 
rzeaow. Hyantius, Akteou, wnuk 
Kadmusa, króla Bcotyckiego. 

Hyarótls, idis, m. rzeka w In- 
dyach. [ciec lub brat Hyad. 

Hyas, antis, m. syn Atlasa i oj- 
Hybla, ae, lub -e, es, i. góra 
w Sycylii obfitująca w rośliny 
przydatne dla pszczół; stąd: Hy- 
Maeus, a, um, Hyblcjski; 2) iiuię 
trzech miast w Sycylii; stąd: Hy- 
blenses, iuin, m. Hyhleusowie. 

Hydaspea, is, m. Tzeka w In- 
dyach. 

Hydra, ae, i. wąż wodny; 2) gwia¬ 
zdozbiór (anguis); 3) h. lernaea 
lub samo h., dziwotwór w jeziorze 
Lema zabity przez Herkulesa. 

Hydraulua, i, »*. narzędzie mu¬ 
zyczne wodne. 

Hydria, ae, i. dzbanek, naczynie 
gliniane do wody. 

Hydrópicus, a, um, Wodną pu¬ 
chlinę cierpiący. 

Hydrops, opis, m. wodna puchlina. 
Hydrua, lub -os, i, m. wąż wo¬ 

dny; poet. w ogóle: wąż. 
Hydrua, antis, i. i Hydruutum, 
i, n. miasto w Kalabryi. 

Hylas, ae, m. syn Tyodama, to¬ 
warzysz Herkulesa w wyprawie 
Argonautów. 

Hyllus, i, m. syn Herkulesa, mąż Joli. 
Hymen, enls, m. bożek małżeństwa, 

którego przedstawiano w postaci 
młodzieńca przystrojonego z po¬ 
chodnią w ręku; 2) śpiew weselny. 

Hymenaoua, lub -os i, n. pieśń 
weselna, poet. wesele; 2)=zHymeu. 

Hymettus, lub -os, i, m góra 
w Attyco, obfitująca w zioła dla 
pszczół przydatne i w marmur, 
stąd; Hymcttius, a, um, do Hy- 
mettu należący. 

Hypaepa, oram,#, miasto wLidyi. 

Hypanis, is, m. rzeka w Sarma- 
cyi Europejskiej. 

Hypaaia, is, m. rzeka w Indyach. 
Hypata, ae, i. miasto w Tessalii; 

stąd; a) Hypataeus, a, um, Hy- 
patejski i Hypataei, o rum, «*. Hy- 
pateowie; b) Hypatensis, e, Hy- 
pateńskL 

Hyperbiret, oram, m. lud ba¬ 
jeczny w krainie najdalej na pół¬ 
noc posuniętej mieszkający; Sląd: 
Hyperboreus, a, um, zaboreaszo- 
wy, północny. 

Hyp&rifin, dnia, m. syn Urana 
i Ziemi, ojciec Słońca, Księżyca 
i Jutrzenki; lub sumo Słońce; 
stąd: Hyperiouis, Idis, i- córka 
llypcryona. Jutrzenka. 

Hypermneatra, ae, ż. najmłodsza 
z Danaid, żoua Liuceusza. 

Hyphasis, patrz HypaSis. 
Hypodidasoalus, i, m, podnaucgy- 
ciel, zastępca nauczyciela. 

HypomnSma, atia, «. objaśnienie, 
przypisek, zapisanie dla pamięci. 

Hypothóea, ae, :. zastaw, zakład, 
bezpieczeństwo, które się zapisuje 
wierzycielowi mianowicie na do¬ 
brach nieruchomych. 

Hypstpyle, es, lub-a, ae, i. cór¬ 
ka Toasa, królowa Leinnu, stąd: 
HypsipylSue, a, um, do Hypsi- 
pyli należący. 

Hyroani, orum, m mieszkańcy 
kramy zwanej Hyrcania, ae, i. 
leżącej między Mcdyą, Partami 
i morzem Kaspijskiem. Stąd: e/ 
Hyro&nus, a, um, Hyrkański; 
h) Hyrcauius, a, um, Hyrkański, 
marę, część morza Kaspijskiego. 

Hyrit, es, i. miasto i jezioro 
w Beocyi. 

Hyrieus, ói, m. ojciec Oryona; 
stąd: Hyrieus, a, um, do Hy- 
ryeusa należący. 

Hyrtaeideł, ae, m. syn Hyrtaka, 
Uizus. 

Hystaspe*. is, lub i, m. ojciec 
Daryusza. 
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1. 
Iaootes. i, w przezwisko Bachu¬ 
sa; poet. wino. 

IimMui, a, nn, jambicki, tyczą¬ 
cy się jambn. 

Iambns, i, m. miara wiersza dwn- 
zgloskowa w-;stąd: wiersz jambicki, 
poemat jambicki, Areki!ochom 
proprio rabies arnarit iambo. 

Iapótns, i, m. ojciec Atlasa, Epi- 
metensza i Prometeusza; stąd: la* 
petiónides, a®, m. potomek Iapeta. 

lapydes, nm, m. ind w Illiryi; 
stąd: a) lapys, Jdis, dolapydów 
należący; b) lapydia, ao, i. krai¬ 
na Iapydów. 

Iapyx, #*is, a*, syn Dedala, który 
panował w kraju nazwanym od 
ego imienia. lapygla, ae, r. 

część Apnlii lub Kalabryi; stąd" 
jmtrm. lapyi, ygis, i lapygius, 
a, nm, do Iapyga inb do Ia- 
pygii należący; - 2) wiatr zacho¬ 
dnio - północny, przyjazny dla 
żeglujących z Brunduzynm do 
Giecyi.' 

larba, i -as, ao, m. król Afrykań¬ 
ski; stąd: Lubi ta, ae, m. Maury- 
tańczyk. 

Iard&nU, idis, i. córka Iardana 
(Omfale). [(lasins). 

Iasidea, ae, ». potomek Jazyusa 
Iasion, dnia, i lasins, ii, m. brat 
Dardaua, zamiłowany w rolnictwie. 

Iason.dnU, m. syn Ezona(Oeson) 
króla Tessalii, wódz Argonautów, 
stąd: lasonins, a, mm, do Jazona 
należący; 2) władzca Fery (Phe- 
ra) w Tessalii. 

Zaaplt, idis, i. jaspis. 
Iaaaus, i, i. miasto wKaryi;stąd: 

Iassenses, inm, m. mieszkańcy 
Jassn. 

Iasjrces, nm, m. Ind Sarmacyi 
Europejskiej nad Donajem; w licz. 
poj. Iazyz, 

Iberes, nm, m. Iberowie lud 
w Hiszpanii; Iber, *ri», m. Ibe- 
ryjczyk, Hiszpan, stąd: ljlberia, 
ae, i. Iberya; &) Hiszpania od 
słnpów Herkulesa aż do gór Py- 
renej&kich; b) kraina Georgii w Azyl; 
2) Ibericus, a, nm. Iberyjski, 
Hiszpański; 3) Iberns; a, nm. 
Iberyjski i Iberi, ona, w». Ibe- 
rowie, Hiszpanie. 

Ibertu, i, m. rzeka w Hiszpanii 
Terrakoneńskiój, Ebro. 

Iberns, a, nm, patrz Iberes. 
Ibi przi/sl. tam, pod względem 
miejsca; 2) tam, w odniesieniu 
do rzeczy, zamiast in ea re, ibi— 
qne jnrentntem snam eiercait; 
3) pod względem czasu: wtedy, 
wtenczas, ibi demnrn, ibi tnm, 
wtedy dopiero; ibi cnlpam in te 
traasferet, wtedy winę na dobie 
złoży. 

Ibidem, przysl. tamże, nżywa się 
w tychże znaczeniach, co ibi. 

łbie, is, i idis, ż. bocian, ptak 
poświęcony Izydzie. 

Ioaria, ae, i. wyspa na morzu 
Egiejskićm. 

Icarius, ii, «*. syn Oebala, brat 
Tyndareosa, ojciec Penelopy 
stąd: a) IoariOtis. idis, i. Ika- 
ryotyda (Peuclopa). 

1. loarus, i, m. ojciec Erygouy, 
który do Aten przybywającego 
Dyouizusa gościnnie przyjął; po¬ 
między gwiazdy przeniesiony, stąd: 
Icarins, a, urn, Ikaryjski. caniz, 
gwiazdozbiór. 

2. loarns, i m, syn Dodała, od 
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którego ■wzięło nazwisko morze 
Euryjskie: stąd: leasing, a. im, 
Ikaryjski; I. maro lob samo Ica- 
riom, część morza Egiejskiego 
przy wyspie Icaros lob Icaria. 

Ioeirco, patrz idcirco. 
łoiłoś, i, m. brat Morfeasza. 
laóni, brum, n. Ind w Brytannii 
poludniowćj. 

IcłmeuRion, ćnit, w*, szczur Egipski. 
Ieo, lei, ictom, 3. oderzyć, ugo¬ 
dzić, cios zadać, ictos, ugodzony, 
zabity, lapide, telo, ferro, pugno, 
fuimine, e coelo: sobito aanguine 
ictus, tknięty apopleksją; stąd: 
foedus ieere, zawrzeć przymierze 
(ponieważ przy tćm zabijano by¬ 
dle na ofiarę); — przenoś, ictus, 
przerażony, dotknięty, poruszony, 
zaniepokojony, nora re, meta; 
conscieatia. 

Icónium, ii, n. miasto w Likaonii. 
Ictus, us, m. uderzenie, cios, u- 
klócie, hastae, pilorum; zapęd, 
natarcie, uno ietncontendere, nie¬ 
ustannie walczyć; tskżb: wymiar, 
takt; — przenoś, cios, dotkliwe 
prześladowanie, caiamitatis, for- 
tCŁse; yotnptas non habet ictom 
(nie ma silnego powabu) 

Ida, ae, lub -§, es, ź. góra we 
Frygiś, miejsce czci Cybeli; 2) 
góra na wyspie Krecie, gdzie Jo¬ 
wisz był wychowany; stąd: Idae- 
us, a, to, do Idy odnoszący się. 

iaaiir.ra, ii, n. przylądek i miasto 
na ryspie Cyprze ze świątynią 
i gajeni Weaery, stąd: o) Idaiius, 
a, ca, Idalijski, i Idalia, ae, i. 
okolica miasta łdalium; fi) Id-Iie, 
Sn, i. przydomek Wene^y. 

Idoiroc, pnytl. dla tego, dla tej 
przyczyny; 2) tał dalece, w mia¬ 
rę tego jak. 

Idem, sadem, idetn, tenże sam, 
używa się neczow. i przymiot. stąd: 
idem z przyp. 2., ista babent ju- 

ris idem; idem saporis, alter idem; 
zamiast alter ego alter, tu, a. 
ille, amicus est tanauam aitci 
idem (drugi ja); hic idem (tenże 
sam zupełnie); idem ille {właśnie 
ten sam); z nast. qni, atque (as), 
quam, ut i t. p. jak, jakby, co, 
eadem nrtus, quae iii tuo proa- 
to; unum et idem ridetur esse, 
atque id; iisdem fere rerbis, u( 
actnm est; eandem potestatem re- 
stituit, quam si lata esset ler: 
stąd: z przyp. 3. podobnie jakby, 
inritum qui serrat, idem facit 
occidenti (podobnie jakby zabijał); 
czasem znaczy: takie, razem, ró¬ 
wnież, satrapem—enndemque ge- 
nerum regis; idem multo plura 
bonafeci; suarissimus et idem fa- 
cillimus, viros fortes eosdem bo- 
nosesse; musici, qui erant quon- 
dam lidem pcetae; w połączeniu 
z et i que, a nawet, certissimi, 
idemąne acerrimi; Asiam refertam, 
eandemque delicatam. 

Identldem, przytt częstokroć, po¬ 
wtarzając. 

Ideo, przytl, dla tego, z tój przy¬ 
czyny. 

Idiót-ft, ae, m. nieumiejętny, nieu- 
czony, prostak. 

Idmou, 6nla, m. ojciec Arachny, 
stąd: Idmonins, a, um, do Idmo- 
na odnoszący się. 

Idom&neus, ei, lub eos, m. syn 
Denkalioiie, król Krety, wnnk mi- 
nosa. 

Idóiee, pnytt. stosownie, przy¬ 
datnie, składnie. 

Idoneus, a, usn, zdatny, sposobny, 
stosowny, dostateczny, tempu* lo- 
cus, causa, Terba i t. p. idoneus 
ani cuiiibet; ad rem; i tryb. bez. 
fons riro nomen dare idoneus; 
idoneum risun est dicere; 2) go¬ 
dny, pewny, niewątpliwy,, wiaro- 
godny, zwykle z qni i tryb. łącz., 
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idoneus eat, qni impetret; res ido- 
ne*, de qua ąuaeratur; lub * prz. 
6 lub samo idoneus; saepe homi- 
Dibus idonei.9 de re famiiiari im- 
pertiendum; idoneos babeo aucto- 
T6s; satis idonei testes et coDscii. 

Mtost, ®s, i -aea, ae, i. kraina 
w Palestynie: stąd: Idumaeus, a, 
um, Idumejski, poet. Palestyński. 

Mus, nunt, i. dzień miesiąca 16, 
marcu, maju, lipcu i paździer¬ 

niku: w innych zaś miesiącach 
trzynasty. 

Idyta, ae, ż. matka Medei. 
rsrillum, ii, «. wyspa na morzu 
Tyrreńskiem. 

Igitnr, tpAj. więc, zatem, tedy, 
przeto, przy wyprowadzeniu wnio¬ 
sku ze zdań poprzednich kladzio 
się na początku, często też po je¬ 
dnym lub kilka wyrazach: igitnr 
primum: habes igitnr-; pro his 
igitnr-; jeżeli chcemy wniosek n- 
wydatnić, kładzie sie igitnr na 
początku; jeżeli związek mowy 
jest przerwany, przez nawias lnb 
przytoczeni* dłuższych zdań pod¬ 
rzędnych wyjaśniających, wtedy, 
wracając do głównego przedmio¬ 
tu, używa się igitnr i znaczy 
toż samo co inquam cum causam 
diceret—hoc igitnr causam dicente. 

Ignirus, a, urn, nieświadomy, nie- 
biegły, niewiedzący, nieznający, 
z przyp. 2, także: z 4 pizyp. i 
tryb. bez. lub zdaniem wzglę- 
dnćm ; 2) nieznany, nieznajomy, re- 
gio hostibus ignara; linga*. 

Xgn£ve, i ignaviter, pnyoł. gcuśno, 
leniwo, opieszale, niedbale; nie- 
odważnic. 

Ignawts, ae, i. gnuśność, opiesza¬ 
łość, lenistwo; bojaźliwość, trwo- 
żliwość. 

IgniwtM, a, um, opieszały, gnu- 
śny, leniwy, trwożliwy, bojażliwy, 
o przedmiotach nieżywotnych: nie- 

żyzny, nieurodzajny, uomus; igna- 
to utupueruut rerba palato (nmil- 
kli); nieskuteczny, pozbawiony 
mocy, sneeus; 2) czyniący gnu- 
śnym, leniwym, frigus. 

Ignesoo, Cre, zaognić się, zapa¬ 
lać się; — przenoś, d namiętno¬ 
ściach, ignescuut irae, gniew się 
zapala. 

Igneus, a, um, ognisty,pełen ognia, 
gorący, sol,aestas; poet.podobny 
do ognia, świecący się, purpu¬ 
ra; — przenoś, ognisty, zapalczy¬ 
wy, zapalony, prędki, ngor. furor. 

Ignieulua, i, m. mały ogień; — 
przenoś, iskierka, Tirtntum; 2) żal, 
tęsknota, ign. desiderii. 

Zgnifer, a, nm, ognionośny, ognisty. 
IgnigSna, ae, m. w ogniu zrodzo¬ 
ny, przydomek Bachusa. 

Ignipea, pedis, ogniste nogi mający. 
Ignipótens, tis, m. wiadnący o- 
gniem, przydomek Wulkaua. 

Ignta, is, m ogień; saccr ignis, 
święty ogień Persów, ogień nocnej 
straży, często w licz. im. ignibns 
cistinctis; pożar; poet. o błyska¬ 
wicy i gwiazdach: igni corusco 
nubila diridens, siderei ignes; 
blask, jasność, żywość, ignis ocu- 
lorum; zarumienienie twarzy, ignis 
ob os suffnsus; stąd: sacerignis. 
rodzaj choroby; — przenoś, igni 
epectatus (który wytrzymał próbę 
w ogniu); o nienawiści: norum 
ignem subjicere; poei. o miłości: 
caeco carpitnr igni; o osobach u- 
lubionych: mens ignis; o gwałto¬ 
wnym gniewie; o natchnieniu i za¬ 
pale poetyckim. 

IgnobUia, c, nieznany, niesławny, 
szczcgólnićj o osobach z nizkiego 
stanu pochodzących (n Kzymian 
o tych, których przodkowie ża¬ 
dnego nie mieli udziału w piasto¬ 
waniu najwyższych urzędów); nik¬ 
czemny, ruljrns; slaby, lichy, ma- 
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totatawy, ciTitas, oppidum, ricua, 
Bgm&j i t. p. 

Ignobiliiaa, ttt», i. niesłynność, 
inałoważnołć, małe znaczenie, rcs 
cst obscura ignobilitate Tirorum; 
2) nizkość rodu, gcneris. 

Ignobililar, prtysl. niepocześnie, 
niepozornie, niepokaźnie. 

Ignominia, ae, i. pozbawienie do¬ 
brego imienia, stąd: obelga, hań¬ 
ba, niesława, zniewaga, zawsty¬ 
dzenie, ignominia a]iqnem aftice- 
re, ignominiarn injungere, inurere, 
okryć hańbą; ignominiarn delere, 
zagładzić hańbę; ignominiń uota- 
ie, mówiono o naganie, ktdrą da¬ 
wali Cenzorowie. 

Ignomlnióse, przytł. obelżywie. 
Ignominieaua, a, um, obelżywy, 
pełen hańby, wstydu. 

Ignor&bilU, e, niewiadomy, nie¬ 
znany. 

Ignorantia, ae, z. nie wiadomość, 
nieznajomość, iguorantia bonarum 
rernm, nieznanie się na przysmacz- 
kaeh, 

Ignoratio, Ania, f. nieznajomość, 
brak wiadomości, rerum mazima- 
ram, causarum. 

Igaóio 1. nie wiedzićć, nie znać, 
nie nmićć; non ignoro, wiem do¬ 
brze; minime omnium ignoras, 
wiesz najlepiej; aliąnem lub ali- 
qnid lnb de aliquo; z 4 przyp. 
i tryb. bez. non iguorabat ea te¬ 
ra sciipta; non ignoro, quis iguo- 
rat, ze spójnikiem quin i tryb. 
łącz. ze zdań. względ. non iguo- 
Tat, qnid distent aera lupinis; id 
łos ignorare nolni (nie chciałem 
tego przed wami ukrywać); jguo- 
raii, być nieznanym; ignorans 
z przyp. 2; eventus belii; ignora- 
tns, nieznajomy, niepozuany. 

Ignosoo, nóyl, ndtum. 3. nie wie¬ 
dzićć, nie znać; 2) przebaczyć, 
odpuścić, darować, alicui; alicni 

peeeatna, deiicta; alicujus In- 
scitiae, festinationi, Titiis; igno¬ 
tus, przebaczony. 

Isnotns, a, nm, nieznany, uio- 
zuajomy; z nizkiego rodu ; 2) nie 
znający kogo lnb czego, nie obe- 
znajmiony, simnlacra iguotis nota 
faciebat; ignoti faciem ejns qnnm 
intuerentur. 

leuvium, ii, n. miasto w Cmbryi; 
stąd; IguTlni, oram, m. Iguwi- 
nowie i Igurinates, um, m. Igu- 
wiuaci. 

Ile, is, n. i ilinm, ii, n. zwykle 
w licz. mn. ilia, kiszki, jelita, 
wnętrzności; ilia dneere, robić 
bokami; demittit in ilia ferrum: 
rumpautur ut ilia Codro (niech 
pęknie). 

Ilercaonenaes, ium, lub Hergtó- 
nes, om, IiiuigaTonenses, ium, 
im. lud w Hiszpanii Tarrakonou- 
skićj; stąd: cohors IllurgaTonensis. 

Herda, ae, i. główne miasto Her¬ 
dów w Hiszpanii Tarrakoneńskićj. 

Ilergótee, nm, m. Ind w Hiszpa¬ 
nii Tarrakoneńikiej. 

Hex, iela, i. gatunek dębn. 
Ilia, Iliacus, Iliado., Ilias, patrz 

Ilion. 
Dioet, js ire licet, wolno odejść, 
formuła używana u Rzymian dla 
wskazania końca jakiej czynności, 
np. obrzędu pogrzebowego, sądo- 
wćjnmowy, 2) natychmiast, prędko. 

Iliensoa, ium, w*, lud w Sardynii. 
IUensee, patrz Iliou. 
Higmu, a, um, dębowy. 
IUon lub Ilium, ii, n. i Ilios, ii, 
i. główne miasto krainy Trojań- 
skićj, zwane także Troja. Stąd: 
a) Iliacus, a, um. Trojański; />) 
Iliades, ae, «*. Trojańczyk (Gani- 
medes); c) Ilias, Sdis, i. Trojan¬ 
ka tudzież sławny poemat Home¬ 
ra: Iliada, d) Iiienses, iam, m. 
mieszkańcy miasta Ilion, później 



Ilióbe 387 Ulico 

na miejsca zburzoisój dawnćj Troi 
wybudowanego; e) Ilius, a, um, 
Eijstó, Trojański; stąd: Ilia, ae, 
i. pochodząca z iliono (Bea Syl¬ 
wia, córka Numitora, matka za¬ 
łożycieli Bzymu); Iliades, ae, m, 
potomek liii (Komulus lab Remus, 
obadwąj: Iliadae fratres). 

Hióna, ae, i -e, es, córka Prya- 
ma, żona Pollmnestra; 2) Hekuba; 
llionam edormit, patrz Edormio. 

Ilioa, ii, patrz Iliom. 
Illthyia, ae, i. bogini opiekająca 

Si« położnicami. 
lilabófaotus, a, urn, niezachwiany. 
HUbor, lapsus, 3. wsunąć się, 
wpaść, wejść, wlaśc. i przenoś, 
in stomaołmm; ad sensos; auimis; 
2) obalić się, opaść, si fractns 
iilabatur orbis. 

HUo, prtytł. tam; 2) tamtędy, for¬ 
te rarertebar illac. 

IUacrimibilU, e, nieopłakany; 2) 
nieubłagany, nie dający się łzami 
zmiękczyć. Ploto. 

niaerimo, 1. płakać nad czćm, o- 
płakiwać, malis; 2} kroplami wil¬ 
goć wydawać, pocić się, ebor 
moesłum illacrimat templis, poet. 

Illaorunor, 1. płakać nad czćm, 
opłakiwać co, morti; 2) płakać 
w ogóle, si panlum potcs, illa- 
crimare. 

maecoa, a, urn, nieuszkodzony, 
nieskażony. 

lUaettbilla, e, niewesoły, nieprzy¬ 
jemny, ora. 

Illaąueo, 1 usidlić; — przenoś, 
krępować, moneraillaqneaut duces. 

Illatu*, a, um, patrz Infero. 
Illaudatua, a, um, nie pochwalo¬ 

ny; 2) nie zasługujący na po¬ 
chwałę. 

EH#, illa, illud, ów, owa, owo, 
w przeciwstawieniu do Mc, uży¬ 
wa się tak przymiotnie jak i rze- 
czownie; hic et III©, ten i ów. 

ten i ten, jeden 1 drogi; illo ant 
iile, ten albo ten; Ule et Ute, 
ten i ten; ille ipse lub idem, ten¬ 
że sam, ten właśnie; w szczegół, 
a) dla pokazania znakomitości ja¬ 
kiej osoby lub rzeczy: ille, ten, 
ów, znany, sławny, Pittacus ille; 
magno filii Alezandro; w odnie¬ 
sieniu do zdania następnego: ten, 
ta, to, unum illud dico, quod- 

Hleoóbra, ae, i. przyłuda, ponęta, 
podnieta, yoluptatis, poccandi.ri- 
tiornm. 

IlleotuB, a, um, nieczytany. 
nieotus, a, um, imieil. patrz Elido. 
Hlepide, pnytl. niezgrabnie, nie¬ 
przyjemnie. 

Illepidu*, a, um, niezgrabny, nie¬ 
przyjemny. 

Iltibatu*, a, um, nienaruszony, 
nietknięty, diritiae. 

IUlbertUis, e, nieszlachetny, ską¬ 
py, nieuczynny, nieużyty. 

niiber&litas, iti*. i. nieszlachetne 
postępowanie; skąpstwo, sknerstwo. 

Hllber&iiter, pnyst. nieszlachetnie, 
podle, skąpo. 

IUio, prtysl. tam, w tamtej rzeczy. 
Illielc, lezi, lectum, 3. wabić, 
przynęcać, pociągać do czego, ad 
lub in aliquid. 

Illioitua, a, um, niepozwolony, za¬ 
kazany. 

Ulico, prsyst. zaraz, wnet,natych¬ 
miast. 

Hildo, lisi, lisum, 3. trącić o co, 
uderzyć o co, manus ad Tulnus; 
naves; 2) Tozbić, roztluc, roztrą¬ 
cić, serpens illisa. 

Uligo, 1. przywiązać, związać., a- 
liquid in aliqua re, lub alicui 
rei; manus post tergum; przypra¬ 
wić, przytwierdzić, przymocować, 
emblemata in poculis; przyłączyć, 
lepores in oratione; — przenoś, 
zobowiązać, ująć, aliquem pignori- 
bua; pacem ćonditionibos (zrobić 
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zależnym od warunków); 2) wmie¬ 
szać, gaeonam in orationem; uwi¬ 
kłać, wplątać, iiligari bello, ser- 
monibns. 

tllim, pnytl. — Illinc. 
lillmlo, e, bez mniu, czysty, fons. 
mino, przytl. stamtąd, z tamtego 
miejsca; 2) z tamtej strony, hinc 
illinc, z tćj i tamtej strony. 

SUino, leri, litom, 3. namaszczyć, 
smarować, collyria ocnlis, na- 
maszczyć oczy balsamem; pocu- 
la ceris, powlec woskiem; nires 
agris, _ pokryć pola śniegiem; — 
przenoś, dona inimicoram ycneno 
illita. 

Illlgae&otus, a, urn, roztopiony, 
rozpnszczony. 

niiter&tus, a, nm, nieuczony, nie 
mniejący czytać i pisać. 

ZUo, pnytl. tam, na owo miejsce; 
do owej rzeczy, haec omula Cae- 
sar eodem illo pertinere arbitra- 
batnr, mniemał Cezar, że to wszyst¬ 
ko do tego dążyło, 

niótua, a, urn, nienmyty, brudny; 
— przenoś, nieprzyzwoity, nieprzy¬ 
stojny, senno. 

Illnc, tam, na pyt dokąd (w od¬ 
niesienia do miejsca, rzeczy i o- 
soby), adrersarios illnc coairaxis.se 
copias; sed illnc redeainus, do 
tego przedmiotu; illuc facere, do 
tego stronnictwa należeć, 

ninoeaoo, lub illucisce, lnxi, 3. po¬ 
czynać jaśnieć, świecić, sol ill.; 
dies iii., dzień nastaje; samo illu- 
cescit, dnieje, świta, rozwidnia 
się; — przenoś. rox iliuxit, glos 
okazale dał się slyszćć. 

mado. Insi, lusum, 3. żartować, 
żarciki stroić, aiicui rei; in ali- 
qttem; stąd; drwić, szydzić z cze¬ 
go, z kogo aajgrawać się, digni- 
tati, alicni; gandent illndere capto; 
częste w znacz, przeck.: ill. rirte- 
tea rerbis superbis; illnsis Cre- 

Illyrli 

tensibus omnibns; no piane illn- 
damnr ab accnsatoribns; 2) igrać, 
bawić się czćm, ubi quid datur 
otii, illndo cbartis, w czasie wol¬ 
nym bawię się pisaniem; illnsae 
auro resłes, suknie wyszywane 
zlotem, poet. [wić), 

ntumlnato, profit, ozdobnie (mó- 
lilumino, 1. oświecać, luna iłlu- 
minata a sole; — przenoś, w peł- 
nem świetle dać poznać, Tirtutem; 
2) ozdobić, orationem sententiis. 

niusio, ónis, i. szyderstwo, ironia, 
niustris, e, świetny, jaśniejący, 

świecący, Stella; — przenoś, wi¬ 
doczny, jasny, wyraźny, factum, 
res; oratio; f>) znakomity, świetny, 
iiiustriore loco natus; mnlto iłu n— 
strior atqne etiam bonoratior; rin 
femina; c) odznaczający się, pa¬ 
miętny. pamięci godny, sławny, 
res, factum, proelium, nemeu; 
malinę fuit illustre, quum i t. d. 

niustrius, pnytl. w stopniu wyż¬ 
szym, jaśnićj. 

Złlustro, 1. oświecać, sol cuncta 
lnco suaillastrat;—przenoś, ajobia- 
wiac, consilia; b) objaśniać, tló- 
maczyć, philosophiam Teterem: jus 
cbscurnm; c) uświotniać, wysła¬ 
wiać, aliquvm landibns; ampiitn- 
dinem alicujus; nt brevi tempore 
l.lnstraretnr (wsławił się, stal się 
sławnym). 

niu-rte, et, i. brud, plugastwo; 
2) wylanie wody z brzegów, po¬ 
wódź. 

Illyrii, oram, m. Illiryjczycy, miesz¬ 
kańcy lcrajn Illyricum, i, n. przy 
morzu Adryatyckiem, podzielonej 
na łllyris barbara lub Romana, 
od rzeki Arsia aż do Drylonu, 
i Ul, tiraeca od Drylonu ai dc 
gór Cerannijsiuch; przyjt. «) Iliiy- 
rius, a, um, Illyryjski; 4) lUyris 
Wl», Illiryjska; rteaote. Iilyrit, 
II liry a. 
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Slota*, artua, m. patrz Edlottj. 
Ba*, i, »». syn Trosa, ojciec Lao- 

medons, założyciel miasta Iliom; 
2) = Julos. 

Il»», aa, i. wyspa leżąca na za¬ 
chód względem Etruryi. 

Inaaohara, ae, i. miasto w Sycy¬ 
lii; stąd: Imacharensis, e,zlnw- 
chary, Imacharcński, w licz. mn. 
Imachareńczycy. 

Imaginarius, a, om, urojony,zmy¬ 
ślony, pozorow y. 

Tm. -no.' 1. wyobrażać co sobie. 
Imago, inls, i. obraz, wizerunek, 
jako dzieło rzeźby lab malarstwa, 
er tero; pieta; marzenie we śnie, 
somni, noctis; odbicie glosa, eebo, 
cujas recinet jocosa uomeu imago; 
skreślenie słowy, opis, podobień¬ 
stwo, baec t te non multom ablu- 
dit imago; — przenoś, cbraz, ima 
go consaetodinis atqne ritne; ułu¬ 
da, decorńń cień, postać zewnętrz¬ 
na, powierzchowność, reipnbłicae, 
tribsniciae potestatis, eąuitis Ro¬ 
man!; 2) imagines majorom, zwa¬ 
ne także cerae, wyciski z wosku, 
w płaskorzeźbie popiersia przod¬ 
ków umieszczane zwykle w pizy- 
aloukacb domów, ale ci tylko mieli 
do tego prawo, których przodko¬ 
wie ruinę urzędy piastowali. 
3) widok, zjawienie się, pokaza¬ 
nie się. Turni, mortis; — przenoś, 
myśl o czćm, wyobrażanie sobie 
czego, ponti, caedis, periculi, 
poenae; pietatis. 

ImbeeUlitas, Stia, i. słabość, cor- 
poris, valetudinis, virium, generis 
hemani, materiae (drzewa); — 
przenoś, słabość, niemoc, nieu¬ 
dolność, sociorum; niedotężność, 
trwoźhwość, animi. 

Imbeoilliua, przj/sl. w stop. wyż. 
słabiej, wahając się. 

JntboaUlna, a, om, slaby, bezsil¬ 
ny; słabowity, chorowity, filius. 

aetas; — przenoś, słaby, niedo¬ 
łężny, animus, consillua, reguum, 
medicina. 

ImbeUis, e, słaby, bezbronny, mui- 
titndo; niezdatny do wojny, ha¬ 
sta; lękliwy; tchórzliwy, hestee 
2) bez wojen, spokojny, annns; 
columba. 

Imber, imbris, m. deszcz nawalny, 
nawałnica; stąd: poet. niepogoda, 
slota; w ogóle: woda, zprzyp,2. 
lab przymiotnikiem dla bliższe¬ 
go określenia, accipinni jnimi- 
cum imbrem; — przenoś, iactis, 
inpidum, ferrens ingruit imber 

Imberbia, e, bez brody, niebrodaty, 
Imbibo, bibi, 3. nabrać w siebie 

przez wsiąkanie; — przenoś, po¬ 
wziąć, animo opinionem do aliquo; 
przedsięwziąć, aliąnid lub z tryb. 
bez. petere fasces. 

Imbreas, icin. m. i i. dachówka. 
Imbrifer, a, urn, deszcz przyno¬ 

szący. 

Intbrua, i, i. wyspa w blizkości 
Hellesportn; stąd: Imbiins, a, 
urn, do Imbru należący. 

Imbuo, ui, ©tum, 3. napawać, 
przejąć wilgocią, namaczać, wtaś. 
i przenoś, aliąnid aliqua re; 2) 
dać uczuć smak do czego, zapra¬ 
wić kogo do czego, napełnić ,-zćm, 
przyzwyczaić do czego, se stndiis, 
imbtii cnpiditatibns; pectora pie- 
tate, sures promissis; bełlnm 
od e imbntnm; praeceptis parea- 
tum; szczegół, o tych, którzy »ie- 
obszernych, niegruntownych o ja¬ 
kim przedmiocie nabyli wiadomo¬ 
ści, dialecticis ne imbntuz qni- 
dem es; doświadczać, próbę zro¬ 
bić, imbuo ipse opus tuum. 

ImitibUis, e, dający się naśla¬ 
dować. 

ImltSmea, lato, n. rzecz naślado¬ 
wana; 2) naśladowanie 
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TmMłln, £nis, i. naśladowanie, ai 
imit. fratris (za przykładem brata). 

Imltłtor, Sris, n. naśladowca; 2) 
niewolniczy naśladowca, o imita- 
tores, seiTom pecns. 

Imititrii, lois, i. ta, która na¬ 
śladuje. 

Imitor, 1. naśladować, na wzór 
czyj robić, aliquem lub aliqoid; 
imitatns także bier. naśladowany, 
imitata simulacra. Cic. Uniż. 3.; 
o przedmiotach nieżywotnych: być 
podobnym, cornna imitata lunam; 
używać czego za co, zastąpić co 
czćm, a!iquid aliqua re, pocula 
zitea sorbis, poet 2) udawać, wy¬ 
rażać, aliquid peuicillo; molles 
capilios aere; spulchnić, solum 
pntre arando. 

Inunadeaoo, madtui, 3. zwilgotnieć, 
zmoknąć. 

Immane,przysl. strasznie, bardzo, 
immane quantum discrepat. 

Immłnla, e, niezmierny, ogromny, 
nadzwyczajny, magnitudo, pocn- 
Mm, pecunia; — przenoś, straszny, 
okrutny, dziki, hostis, bellua, fa- 
cinus, audacia; immane dictu, 
Zgroza mówić. 

Immimtaa, atla, i. wielkość nie¬ 
zmierna; 2) okrucieństwo, srogość, 
nieludzkość, dzikość, gentes im- 
manitate barbarae. 

Immanauitns, a, um, nie ugłaska¬ 
ny, nieulaskawiony, dziki, bos; 
ingenium. 

Immat&ritas, fitia, i. niedojrzałość; 
skwapliwość, pośpiech. 

Immatirus, a, nm, niedojrzały, 
rychły, intoritus, mors, zgon przed¬ 
wczesny. 

Immedioibilis, e, nieuleczony, 
nie -dający się uleczyć, zulnus. 

InunćMor, £rla, niepamiętny, nie¬ 
pomny, beneficii, maudati; nie 
mający względu na co, nie zasta¬ 
nawiający się, sepnlcri. 

InunamorŁtns. a, nm, niesłysza- 
ny, niewzmiankowany, immemora- 
ta, rzeczy nowe, o których nikt 
nie mówił. 

Immensitas, atis, L niezmierność, 
latitudinnm, camporum. 

Immensus, a, um, niezmierny, 
nadzwyczajnie wielki, nMOW. 
immensum, niezmierność, immen- 
sum altitudiriis, niezmierna głę¬ 
bokość , per immensum zentis actns, 
przez niezmierną przestrzeń pę¬ 
dzony bnrzą; mons in immensum 
editns, góra niezmiernie wysoka; 
samo immensum w znacz, przysłów. 
niezmiernie, nadzwyczaj, immen- 
snm crescere. 

Immerena.tis, niezaslugnjący, nie¬ 
winny, tuczów. i przymiot. 

Immergo, mersi, mersum, 3. za¬ 
nurzyć, zatopić, aliquem nnda; se 
alto; immersns in flumen; wmie¬ 
szać się, se inter mucrones hos¬ 
tiom; wcisnąć się, se in consue- 
tndinem alicujus. 

Immeritm. a, um, niewinny; 2) 
niezasłużony, landes. 

Immerlto, przysł. niesłusznie, nie¬ 
winnie, accnsare. 

ImmeraŁbilis, e, niedający się po¬ 
grążyć, zatopić; — przenoś, un- 
dis adzersis roram. 

Immntłtui, a, nm, niezmierzony. 
Immigro, 1. wprowadzić się-, in 
aedes; — przenoś, wkraść się, za¬ 
gnieździć się, araritia in rempu- 
blkam; zelba immigrarnnt in sn- 
nm locum (słowa były w miejscu 
właśeiwćm użyte). 

Immineo, «re, sterczeć nad czćm, 
wisićć nad czćm, coliis imminet 
nrbi, stykać się, graniczyć, tu- 
mnlns moenibus imminens; inna 
imminente, gdy księżyc nad gło¬ 
wami przyświeca; — przenoś, o 
wojnie i przykrych okolicznościach, 
niebezpieczeństwach: wisićć nad 
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głową, zblizka zagrażać, zbliżać 
się, nastawac, pericutum, mors; 
immifiebant Seleucus, Lysima- 
chiis i t. d.; grozić wydarciem, 
zabraniem, toti Asiae; imperto; 
fortunie Testris; w ogóle: czyhać 
na co, dybać, in occasionein lub 
occasioni; in victoriam, ad cae- 
dem; spci tantae i t. p. 

Immłnuo, ininui, minutum, 3. 
zmniejszać, uszczuplać osłabiać, 
naruszać, nadwerężać i t. p. wfaś. 
i przenoś, copias, rirss; landem 
alicujns; aliquid de roluptatc; 
nihil ex consnetudine. 

Imminatio, ónis, z. umniejszenie, 
uszczuplenie, właś. i przenoś., cor- 
poris; uwłaczanie, dignitatis. 

Immisoeo, miseni, mi x tum lub 
mistnm, 2. wmieszać, pomieszać 
z czem, manna manibus, bić się; 
se immiscere lub immisccri, wmie¬ 
szać się, gregi, bello, colloquiis. 

ImmiserAbilis, c, nad którym się 
nikt nie lituje. 

Immłsericors, dis, nielitościwy, 
niemiłosierny. 

Immissio, dnia, i. sadzenie, szcze¬ 
pienie, sarmeu torom. 

Immitis, e, cierpki, niedojrzały, 
ura; — przenoś, ostry, surowy, 
srogi, okrutny, Parcae; claustrum; 
mors (zawczesna). 

Immitto, misi, missum, 3. wpusz¬ 
czać, napuścić, nasłać, napędzić, 
z przyim. in lub ad i 4 przyp. 
także z 3 przyp.; multitudinein 
magnam (jurencorum) dispaialam 
immisit; nsres in ciassera Pom- 
pejanam; cohortes,equitatnin i t. p.; 
se imm., rzucić się, in bostes, in 
medium agmen, in marę, se equo 
in bostes; ciskać, miotać, teia, 
ignes; skierować, marę in speens; 
aqnam; wpuścić, wprawić, tigna 
trabibus; zasadzić, zaszczepić, plau- 
tas; — przenoś, podbudzić, tli- 

quem in rompublicam; wyrządzić, 
iiijuriam in aliquem; być powo¬ 
dem, spowodować, alicui fugam; 
2) popuścić, juga (zaprząg); — 
przenoś, habenas classi, rozpiąć 
żagle; rudentes velis; pal mes la- 
xi* immissus babenis (o bujnym 
wzroście)); furit immissis Yulca- 
nus babenis; stąd: immissus, dłu¬ 
gi, zapuszczony, capilli. 

Immo, patrz imo. 
Immobiils, e, nie dający się po¬ 
ruszyć, nieruchomy; — przenoś, 
ardet iuexcita Ausonia atque im- 
mobilis antę, (nic zamieszana roz¬ 
ruchami wojeunemi). 

Immobilitas, Stis, i. nieruchomość, 
njeporuszoność, aquae: aniini. 

Immoder&te, prlynl. bez miary, 
bez prawidła; niepomiarkowauie, 
zbytkownie, rivere. 

Immoderatio, ónis, f, niepoiniar- 
kowanie. 

Immoderatus, a. um, nieumiar- 
kowany, zbyteczny, cupido. motus 
animi; niezmierny, nieskończony, 
nieograniczony, aether. 

Immodeete, pnyst. bez miary, nic- 
pomiarkowauie, nieskromnie. 

Immodestia, ao, ż nieskromnośc; 
2) niesforność, niekarność, militnm. 

Immodestus, a, um, nieskromny, 
nieumiarkowany. 

Immodiee, pnysł. nieumiarkowa- 
nie, bez miary, gloriari. 

Immodieus, a, um, nie znający 
miary, nieumiarkowany, niepo¬ 
wściągliwy, namiętny, rixa, lin¬ 
gua; niezmierny, zbyteczny, fri- 
gus; także z przyp 2. 

Imroodulatus, a, um, nieprzyje¬ 
mni* brzmiący, pocraa. 

Immol&tio, ónis, i. ofiarowanie 
religijne. 

Immoiator, óris, m. ofiarnik. 
Immolitus, a, um, zbudowany, 
postawiony. 
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Immfilo, mąką ofiarną bydlę na 
ofiarę przeznaczone posypywać, 
stąd: religijnie ofiarować, Jovi 
hostias; borem; także: quibus ho- 
stiis iminolaudum cuique deo; — 
przenoś, zabić, .Pallas immolat. 
Immórior, mortuns, mori, urnrzćó 
przy czćm, lub w czćm, sorori, 
aquis; iinmoritur stndiis, niszcze¬ 
je zbytnią troskliwością. 

Immoror, 1. bawić gdzie lub przy 
czein, zajmować się czćm. 

Immoraus, a, um, ukąszony. 
Iinmortalla, e, nieśmiertelny, dii; 

wiecznie trwały, niepożyty, mc- 
moria, odium, gloria; stąd: ne- 
czoio. immortalis, w licz. mn. im- 
mortales; a) bogowie, b) wyboro¬ 
wy oddział żołnierzy u Persów, 
których liczba, skoro który z nieb 
umarł, zaraz uzupełnianą była. 

Immortalit&s, atie, i. nieśmiertel¬ 
ność, wiecznotrwalośc, wieczność, 
auimornm immortaiitati tradere, 
commendare, uwiecznić; 2) bo- 
skość, ubóstwienie. 

Immortaliter, przysi. nieśmiertel¬ 
nie, nieskończenie, niezmiernie, 
gaudeo. 

Immotus, a, um, niewzruszony; — 
przenoś, niezmienny, trwały, sta¬ 
ły, mens, pai. 

Tmmfiyło, mugii, 4. ryczeć przy 
czćm. 

Immtllgeo, (n, nadoić do czego, 
lac labris. 

ImmunJui, o, um, nieczysty, 
brudny. 

Immunig, e, wolny od czego, mia¬ 
nowicie: od służby wojskowćj, od 
posług krajowych, od podatków 
(ciTitas, ager), od nap rawydrńgi t. p. 
a przyp. 2.' militarium operum, 
portoriorum; operum; w ogóle: wol¬ 
ny od czego, nie mający w czem 
udziału, na którym co nie ciąży, 
a przyp. 2 lub 6 z przyim. ab, 

łub samym 6 przyp., mali, cae- 
dis; motu, a dolore; bez wymu¬ 
szenia, dobrowolny, tellus immu- 
nis dabat per se omnia; 2) nieu- 
slużny, nie przykładający się do 
wspólnćj pracy, próżnujący, fccus. 

Immunltas, atis, i. uwolnienie od 
posług publicznych, od podatków, 
z przyp. 2. rerum oraniu®; w ogó¬ 
le: uwolnienie od czego, mągni 
munąris; stąd. u późniejszych pi¬ 
sarzy pozwolenie, przywilej. 

Immunltus, a, um, niew&rowny, 
nieohroDny, castella; takie: nie¬ 
brukowany, lia. 

Immurmuro, Ara, mruczeć, szu¬ 
mieć, z przyp. 3. silvis immurmu- 
rat Au .tci. 

immutibilia, e, nieodmienny. 
Imniatabilitaa, Mis, i. nieodmieu- 

ność, stan nieodmienny. 
Immutatio, ónfis i. odmiana; 

w mowie: przemiana, zamiana, 
verboram. 

Iuunutituc, a, um, nieodmienny, 
stały. 

IminUto, ł. odmieniać, zmieniać, 
oidinem rerborum; aliquid de in- 
stitutis priorum; vulgi immutata 
est roluntas; homines me aliquan 
do immutarunt tibi (erga te); im¬ 
mutata oratio (allegoryal. 

Imo, lub irnino, przyst. i owszem, 
a nawet. 

ImpaoMus, a, um, niespokojuy, 
nieprzyjaciel pokoju. 

tmpar parls, niei-ówny.podwzglę¬ 
dem przestrzeni, liczby i czasu; 
ludere parimpar; grać w cetno lob 
licho*,— przenoś, u) odmienny, be- 
neratentia, forma; b) niewyrówny- 
wąjący, niedostateczny, tiespoto- 
bny, niezdatny z prz. 3 lub 6. im par 
congressus Achilii; tibi miles im- 
par; bonoribus, uobilitate; nieró¬ 
wny co do sił, pugna, certamcn 

», um, niepnygoto- 
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*my, nieopatrzony należycie, im- 
l*ratissimus omnibus rebus (zu¬ 
pełnie nieopatrzony); a miiitibus, 
a pecunia (nicopatrzony w żołnie¬ 
rzy, w pieniądze). 

ImpariUa, e, nierówny, 
tmpariter, przysl. nierówno. 
Impastua, a, urn, nienakarmiony, 

głodny, zgłodniały. 
Impatiens, tis, niecierpliwy, nie- 

wytrzymaly, niewytrwały, z przyp. 
2. o przedmtotaeh żywot, i niciy- 
wot.: laborum, vuliicris; ccraiin- 
patieus calorig; popędliwy, imp. 
irae, gniewliwy, niepohamowany 
w gniewie. 

Impatientia, ae,r. niecierpliwość, 
ińewytrzymałość, u póżn. [Jo. 

Impavide, przytt. nieiękliwie, śmia- 
Irapawidub, a, um, nielękliwy, 
nieustraszony, impavidnm ferient 
Tuinae, 

Impedlmentum. i. ». przeszkoda, 
zawada, trudność, esse impcdi- 
mento, lub impedimenti loco, być 
na przeszkodzie; w licz. inn. im- 
pedimenta, w znacz, woj, bagaże, 
tabory, obłogi, różne ciężary, ar- 
mis iinpedimentisque amissis; ad 
impedimenta et carros snos so con- 
tuierunt. 

Impedio, 4. (in -pes) właśc, nogi 
uwikłać; stąd w ogóle: uwikłać, 
wplątać, zaplątać, erura risccri 
bus; alternis orbibus erbes impe- 
diunt (wzajemnie się wikłają); 
miejsce jakie nieprzobytćm zrobić, 
esse palndem, quae locum magno- 
pere impediret; saltum munitioni- 
bus; — przenoś, a) wikłać, plą¬ 
tać, se ipsum; pomieszać, zakło¬ 
potać, mentem dolore; totmeim- 
pediunt curae; b) przeszkadzać, 
tamować, hamować, wstrzymy¬ 
wać, Siliąuem; celeritatem alicn- 
jes; aliąuem ab «llqua y«, ali- 
ąaea in jurt suo; ad propnlsan- 

da pericula; impediri ad commlt- 
tendum (w stoczeniu walki); z nasł. 
quo minus lub ne; także z tr. bez. 
nc mora impediat edneere; 2) ota¬ 
czać, opasać, caput myrto, crus 
pcllibus; cornua sertis; ritta im- 
pedit comas, poet 

Impeditio, dnia, r. przeszkoda. 
Impedltus, a, um, doznający' prze¬ 
szkody, a mianowicie o żołnie¬ 
rzach: obładowany, obarczony, 
objuczony tak, że walczyć nie mo¬ 
że, impeditos consecuti interfece- 
rant; o miejscowości: trudny do 
przejścia, silva, saitus, loeus im- 
peditissimus ad iter facicndum; — 
przenoś, trudny, niebezpieczny, 
navigatio; tempera reipnblicae; 
rictori nil impeditnm; umnium 
impeditis animis (gdy wszyscy 
byli zakłopotani). 

Impello, pćli, pulsom, 3. trącać 
o co Tuszać, uderzać chordaw, 
impulit aures luctus; cuspide mon- 
tem impulit in latus; jako skutek: 
pędzić, poganiać, biremem reeti- 
bus; narem (remis); obliquo flu- 
minc impelli; w ruch wprawiać, 
wypuścić, sagittam nerro; aliquem 
in fugam (przymusić do ucicczkii; 
hostes lub aciem (do cofania się 
przymusić); — przenoś, a) wpro¬ 
wadzić, aliquem in peregrina ma¬ 
ła; przyprowadzić do czego, ali- 
quem in hunc casum; in pericu- 
lum; 6) nakłonić, pobudzić, za¬ 
chęcić, aliquem; aliquem ad ali- 
quid lub in aliquid; aiiquem ze 
spój. ut lub ne i tryb. łącz; z tr. 
bezok. cducere, ezquirere: często: 
impelli, być powodowanym; im- 
pulsus aliqu*re, zmuszony czćm, 
spowodowany, impulsusira, unie¬ 
siony gniewem. 

Impendeo, ftre, wisićć nad czćm. 
cerricibus; montes impondentes 
(wznoszące się); z prz. 3. sarnin 
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impm>dere Tantale; — przenoś, wi- 
■ifc ud głową, zagrażać, być 
blizlrfim, terror impendet omnibus; 
omnes in me terrores; tan ta te im- 
pendent mała; impendentem er Ka¬ 
rę tempestatein. 

Impendio, przust. znacznie;=mnl- 
to, impen. magis, dalelto więcćj. 

Impendium, ii, *. nakład, koszt, 
impendio sno; 2) procent, lichwa, 
impen. reensare; 3) strata, szkoda. 

Impendo, pendi, pensum, 3. na¬ 
kładać na co, łożyć koszta,’ pecu- 
niam in aliqnid lnb pro aliqua re; 
takie: quod impcndituT (co się 
płaci tytułem procentu); — prze¬ 
noś. poświęcać, łożyć, sangaincin 
tot milium in aliąuid; studia eru- 
diendis juvenibns; opętam, labo- 
rem, curam; ritam Tero. 

Impenetr&bilia, a, nieprzebyty, 
trudny do przebycia, nioprzeni- 
kliwy. 

Impensa, ae, i. koszt, nakład; im- 
pensam faccre in aliquam rem; 
nulla impensa, bez kosztuprze¬ 
noś. użycie, poświęcenie czego na 
co, operum, officiorum. 

Impense, przi/tt. kosztownie, dro¬ 
go, z nakładem; — przenoś, bar¬ 
dzo, usilnie, mocno, z nalega¬ 
niem, orare, colere, promittero, 
gratias agere. 

Impensus, a, um, wielki, znaczny, 
impenso pretic lub samo impeuso, 
za wysoką cenę, drogo; — prze¬ 
noś. usilny, mocny, wielki, rolun- 
ta9, cura, preces. 

Imper&tor, óris, n. wydający roz¬ 
kazy, naczelnik; jako tytuł hono¬ 
rowy nadawany wodzowi Kzym- 
skiemu przez wojsko i senat po 
odniesionćm znakomitćm zwycięz- 
twie* później tytuł cesarzów: Im. 
Augustus. 

Imperatórlus, a, um, do naczel¬ 
nika odnoszący się; cesarski. 

Imperitri*, loU, f. władczyni. 
Imperitum, i, n. patrz impero. 
Imperceptue, a, utn, niepozorni y 
niepojęty. 

Impercusaus, a, um, nieuderzony. 
Imporditus, a, nm, niezgnbiony, 
niezabity, et vos, o Grajis imper- 
dita corpora Tencri. 

Imporfsotus, a, um, niedoskona¬ 
ły, niedokonany. 

Imperfossua, a, nm, nieprzebify, 
nieprzeszyty. 

Imperifilis, e, cesarsjti. 
Imperidaas, a, um, rozkazujący, 

panujący, diełatura; srogi, gro¬ 
źny, gwałtowny, imperiosius ae- 
quor, burzliwe morze, [niebiegle. 

Impertte, przysł. nieumiejętnie, 
Imperitia, ae, f. nieumiejętność, 

nieznajomość. 
Impćrito, 1. rozkazywać, mićć do¬ 
wództwo, legionibus, oppido. 

Imperttus, a, um, nieumiejętny, 
nieświadomy, niebiegły, belli, eon- 
8uetudinis, rerum emńium 

Imperium, ii, ». zwykle: moc roz¬ 
kazywania, władza, domesticum; 
belli; enstodiae, nadzór nad wię¬ 
zieniem; pro imperio, jako ma¬ 
jący władzę rozkazywania; szcze¬ 
gół. a) rząd, panowanie, najwyż¬ 
sza władza w mieście lnb w km 
jut imperio Galliae potitns; re- 
gere nrbem imperio; ó) najwyż¬ 
sze* dowództwo w wojnie na 
lądzie i na morzu, summa m 
imperium lab summa imperii; 
imperia magistratusque (dostojeń¬ 
stwa wojenne i cywilne); duo im¬ 
peria (wojenne godności); ej im¬ 
peria, osoby zarządzające, nacti 
Tacnas ab imperiis Sardiniam et 
Siciliam; d) państwo, Bomanum. 

ImpeijOr&tus, a, um, na którego 
lub na co nie można lub niezwy¬ 
kło się krzywoprzysięgać, aqua 
(Sty*). 
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Isipermłsrtui,«. um, niedozwolony. 
Imptro, i. rozkazywać, nakazy¬ 

wać. kazać, aliqnid; zd spój. nt 
Ink ne i tr. łącz.; także z samym 
tr. łącz.: imperat dani; z tr- bez. 
imperat serpentes colligi; hancin 
Tinculaduciimperabis; w szczegół. 
a) władać, rządzić, dowodzić, pa¬ 
nować nad kim, tak w prywat¬ 
nych jako i publicznych stosun¬ 
kach, liberia suia, gentibus; illo 
imperante; — przenoś, panować, 
powściągać, hamować, cupiditati- 
bus, irae; mićć moc nad sobą, 
ąnimo sno; itop. arris (uprawiać), 
peet.; ó) nakazywać wykonanie, 
przysposobienie czego, coenam; 
szczegół, wżyciu publicznem: na¬ 
kazać, nałożyć, frumentum, com- 
meatum, arna, nares, eąuitcs, 
mitites, obsides i t. p. Stąd: rze- 
ciow. imperatum, i, n. rozkaz, ad 
imperatum TeniTe; imperatum łub 
imperata facere, wykonywać roz¬ 
kazy. 

ImperterrftuŁ, a, ufc, nieustra¬ 
szony. 

Impertio, 4. udzielić, dać co ko¬ 
mu, uczestnikiem zrobić, poświę¬ 
cić, alicui aliąuid, lub alicui de 
aliqua re, aliquid temporis cogi- 
tationł; qnibus (doctrinis) actas 
puerilis impertiri debet (jakie nau¬ 
ki powinny być udzielane); imp. 
salutem alicui (pozdrowić kogo). 

Imperturb&tua, a, urn, niepomie¬ 
szany. 

Imperwius, a, um, nieprzebyty, 
trudny do przebycia, nie mający 
przejścia. 

Impes, petis, m. popęd. 
Impetibilis, e, nieznośny. 
Impetrabilia, e, łatwo się dający 

uprosić, wyjednać, venia. 
ImpetrStło, dnia, i. uproszenie, 

wyjednanie. [z wieszczby. 
Impetrio, 4. mićć dobrą nadzieję 

Impetro, 1. uprosić, wyjednać, 
otrzymać, rem, pacem, reniam, 
dignitatem, ciritatcm; amicitiam; 
de induciis, nzyskać zawieszenie 
broni; ab aliquo de salute, być 
ułaskawionym; impetrabis a Cae- 
sare, ut-; ab animo (sno), prze¬ 
wieść na sobie; impctrato, utma- 
nerent, dokazawszy tego, że po¬ 
zostali. 

Impetu*, us, m. napad, natarcie, 
zamach, zapęd, impetum face¬ 
re; tum Tursus impetu facto eni- 
tuntur; magno impetu oppugna- 
re oppidum; armatorum; primo 
imp. hostium pnlsos; impetom 
gladiatora comprimere; gwałto¬ 
wność, impetus rentorum; imp. 
fert narem; libero imp. erebi; 
quinqueremis praelata impetu; fe- 
bris imp.; ruch, obieg ciał nie¬ 
bieskich, coeli imp.; — przenoś, 
pragnienie, chęć, ochota, popęd, 
skłonność do czego, puerilis; ani- 
mi i animorum; dicendi; impe- 
tum concipero regis occidendi; 
impetu rapi ad ornnes affectus; 
impetus est currere, jest ochota 
dc biegania; także: namiętność, 
gwałtowne nniesienie; impetu ma- 
gis quam consilio; imp. muttitu- 
dinis; gwałtowność, belli; zapał, 
in dicendo; imp. di¬ 
cendi; natchnienie, imp. dirinus, 
sacer. 

Impeiti*, a, um, nieuczesany; — 
przenoś, nieokrzesany, antiqnitas. 

Impie, przytł. bezbożnie, bezsu- 
mlennie. 

Impietas, atis, i. bezbożność, bcz- 
suinicnność. 

Impiger, pigra, pigrum, nieleni- 
wy, ochoczy. 

Impigritas, atls, i. rzezkość,pil¬ 
ność niespracowana. 

Implngo, pógi, pactnm, 3. ude¬ 
rzyć, bić, trącić, rzucić, fostem 
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otesi; lipidem; clitullas (narzu¬ 
cić); — przenoś. a) narzucić komu 
co, narazić na co; wplątać, uwi¬ 
kłać w co, dicam alicui (w pro¬ 
ces); b) napędzie, wpędzić, agmi- 
na muris; hostes in vallum. 

Tmplus, a, um, bezbożny, niego¬ 
dziwy, bezsumienny, o osobach: 
miles, ciris, impius erga paren- 
ics; o rzeczach: impia manus, en- 
sis; bellum, saecnla; impius, rze- 
czok. niecnota, złoczyńca. 

Implicsbilia, e, nieubłagany, fra¬ 
ter, odium, iracundia, in aliqucm 
lub alicui. 

Implacatus, a, um, nieubłagany;— 
przenoś, nienasycony, gula. 

Implacidua, a, um, niełagodny, 
dziki. 

Impi&nua, a, um, nierówny, gó¬ 
rzysty. 

Implocto, plexi, płozom, 3. wpla¬ 
tać, wplątać, uwikłać, impleiae 
Minibus angucp Eumcnides, ma¬ 
jące włosy przeplatane wężami. 

Imjleo, plfrrl, pićfcum, 2. napeł¬ 
nić, zapełnić, aliquii &liqua re, 
lnb aliquid alicujns rei; mero pa- 
teram; amphoram ad summnm; 
urbem lamenti$; implentur vete- 
ria Bacchi pinguisque feriuae: t) 
w odniesieniu do liczby: uzupeł¬ 
nić, triginta legionom instar; sex 
milia armatorum; pod względem 
czasu: ekończyc, przezyc, quater 
undenos decombres; c) — prze¬ 
noś. napełnić, florom jurcututis 
spoi *nimorumque; aliquem reli- 
giouis; bostes fonnidinis; omnia 
potestatls śnie; wypełnić, oraculi 
sortom; fata; stąd: zadowolić, od- 
powiedzićć oczekiwaniu, Demo- 
sthenes non semper implet aures 
meag; spełnić, return; desideria 
naturae; zastąpić czyje miejsce, 
cenzorem. 

Implicitło, dnia, i. splątanie, po¬ 

wiązanie, nerrorum; zamieszanie, 
powikłanie, zły stan, rei familia- 
ris; 2) pomieszanie, locornm cem- 
munium. 

Impltcitus, a, um, zawikłany 
zagmatwany. 

Implicite, p-rzytl. ciemno, niewy¬ 
raźnie. 

Implioo, as, avi, lub ui, Stum, 
lub itum, aro, połączyć, przy¬ 
czepić, se deitrae parrus Julus 
implicuit; nodos in semet ipsos; 
wpuszczać, zapuszczać, wrazić, 
Tim suam naturis hominum; 2) 
zwikłac, zmieszać, inter se lub 
alicui rei, ordines inter se impii- 
cati, zmieszane szyki; — przenoś, 
wplątać, aliquem bello; se impli- 
care lub implicari, wmieszać się, 
wplątać się, wejść w jaką stycz¬ 
ność, tantisTebus; utraąue tyrsn- 
nide implicitus; familiaritatibus; 
se societate cirium; wpaść, peri- 
culo, morbo lub in morbum, 
wprawić w zanlieszanie, zaniepo¬ 
koić, aciem; alty nam incertis re- 
sponsis; 3) obwinąć co czćm, oto¬ 
czyć, okręcić, comain auro; tem¬ 
pera ramo; lacertos circum colta. 

Imploritlo, ónis, i. wzywanie na 
pomoc. 

Implćro, 1. wzywać na pomoc, 
błagać, usilnie ze łzami prosić, 
altyuem; auzilium alicujns; arnti- 
Unm ab aliquo; fidein, misericor- 
diam; ze spój. ut lub ne i tryb. 
łącz. 

Łnplflmis, e, bez pierza, goły. 
I: spin©, plui, 3. deszczem zmoczyć. 
Impluvinm, ii, n. dziedziniec, 
gdzie woda deszczowa z dachów 
spływała. 

ImpoUte, przysł. meozdohnie. 
Impolltus, a, um, nie wygładzony, 
nieokrzesany, niewykończony. 

Impono, posni pouittun, 3 wkła¬ 
dać w co, umieszczać wewuątit, 
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wsadzać, wstawiać, z przy im. in 
i 4 łub 8 przyp.; albo z przyp. 3 
albo 6. ezercitum in nares; cari- 
nae; custodem in hortis; 2) wkła¬ 
dać na co, z temi stmeml przy¬ 
padkami, coronam alicni; onus 
alicni; clitellas bori; pontes pa- 
lndibris; doua aris; — przenoś, 
o) przełożyć kogo nad czćm, Tilli- 
cgm; regem Macedoniae; nałożyć, 
narzucić, alicni onus, labores; 
negotium; rectigal agris; tributum 
in capita; inridiam bclli consuli; 
radimonium alicni (zobowiązać ko¬ 
go, aby się stawił w sądzie, 
wplątać w proces); stipendium ric- 
tis; mulctam in civitates; b) po¬ 
dejść, oszukać, omamić, praefectis 
Antigoni; si mihi imposuisset ali- 
qnid; ci egregie. imposuit Milo; 
3) przyłożyć, przywiesić, obłożyć, 
claTes portis; manum calatbis, col- 
lo auqi id; — przenoś, eitremam 
mann m łub manum supi emam ali- 
cui rei (przyłożyć się do wykoń¬ 
czenia czego, wykończyć, ukoń¬ 
czyć); impensam; modom doiori, 
ukoić żal; finem alicui rei, poło¬ 
żyć koniec; frenos felicitati; stąd: 
a) nadać, przydać, nomen alicui; 
b) zadać, vulnus, piagam alicui; 
rim alicui; zrządzić, sprawić. 
Latem. 

Importatloius, a, um, przywozo¬ 
wy, sprowadzony z obcych stron, 
firńmentum. 

Importo, 1. sprowadzać co skąd, 
rinum ad se; commeatnus in ur- 
bem; 2) zaprowadzać, artes; 3) 
sprawiać, zrządzać, przynosić, de- 
tTimentum alicui; calamitatem; 
multis adjumenta; ściągnąć odium 
sibi libeilis. 

Importami, pr j-. l. nie w czas, 
natrętnie. 

Importunitas, fctią, l. niedogodność; 

natręiność, grubiaństwo, bezczol- 
uość. 

Import Ław, a, um, niedogodny, 
niestosowny, nieprzydatny, loeus 
macbinationibns; niesprzyjający, 
tempus; b) nieprzyjemny, przy¬ 
kry, uciążliwy, pauperies, mor- 
bns; ej o osobach: grubiański, na¬ 
trętny, bezczelny. 

Importuósus, a, um, bez portu, 
nieprzystępny dla okrętów. 

Impos, ótls, nie mający wiedzy 
nad czem, adolescens ani mi sui 
impos, nie panujący nad sobą. 

linpótena, tis. bezsilny, beza ła¬ 
dny, słaby, 2) nie mający władzy 
nad czem, z przyp. 2, irae, laeti- 
tiae, amoris; z tryb. bez. spera- 
re poot.; stąd: nieumiaTkowauy ce 
do namiętności, nie mogący ich 
powściągnąć, rozpustny, Tozpasa- 
ny, gwałtowny, o osobach i czy¬ 
nach, homo; dominatio; z przyp. 
3. militibu*, względem żołnierzy. 

Impotertter, przytł. słabo; 2) nie- 
powściągliwie, niepohamowanie, 
wyuzdanie, popędliwio, regnare. 

Impotent la, ae, i. niedołężność, 
słabość; niepowściągliwość, po¬ 
rywczość, popędliwość, animi, 
militum. 

Impraesentiturum, (t. j. in prae- 
seutia rerum), teraz, w obecnćm 
rzeczy położeniu. 

Impranaua, a, um, naczczo, bez 
obiadu, bez śniadania. 

Impreoor, 1. życzyć. 
Impresaio, dnia, i. wy ciśnienie, 

wyrażenie; dobitne wymawianie, 
rocurn; przecięcia, podziały w o- 
kresacn; wrażenie, jakie zjawiska 
robią na duszy; 2) napad, natar¬ 
cie, najazd, uderzenie gwałtowne, 
impTessionem facere in fines hos- 
tium; non. ferentes lmpressionem 
Latiuorum. 

Imprlmia, pnt/tl szczególnie, mi a- 



Imprimo 368 Impudent er 

nowicie, przodewszystkićm, oso¬ 
bliwie. 

Imprlmo, pressi, pressum, 3. wy¬ 
cisnąć, wyrazić, wytłoczyć, sul- 
com altius, głębić) zorać; naci¬ 
snąć, przycisnąć, impresso genu 
nitens; pieczęć przyłożyć, zapie¬ 
czętować, anuulam literis; sigil- 
lamincera; annuli sigillo Impres¬ 
so; signo suo impressae tabellae; 
wypiętnować, signum pecori; wy¬ 
ryć, memoria tabulis pnblicis im- 
pressa; wyrządzić, sprawić, naba¬ 
wić czego, dupie* reipnblicae dc- 
decus; cratcr impressus signis, 
naczynie, na którćm były wy¬ 
żłobione, wyrżnięte ozdoby; — 
przenoś, an imprimi quasi ceram 
animnm pntamus? (że można 
wycisnąć na duszy, jak na wo¬ 
sku); liagitiorum restigiis mu- 
nicipia impressa (napiętnowane); 
szczegół, o wrażeniach na umyśle, 
wyobrażeniach, pojęciach i t. p.: 
speciem iq animo; notionem deo- 
rum in animis omnium. 

Improbatio, ónis, ż. przygana, 
odrzucenie czego. 

Improbe, przysl. niegodziwie, nie- 
poczciwie, bezwstydnie. 

Improbitas, atis, ż. niepoczciwość, 
niegodziwość, bezczelność. 

Impróbo, 1 ganić, uznawać za 
niezdatne, odrzucać. 

Imprdbus, a, nm, zły, niepoczci- 
wy, występny; rzeczow. niegodzi¬ 
wiec; 2) niezmiernie wielki, zby¬ 
teczny, labor improbus vincit om- 
nia; nienasycony, rabies Tentris; 
anguis; nierozsądny, szalony, amor, 
o osobach: bezwstydny, zuchwały. 

Impromptus, a, nm, niewprawny, 
nie im doręczu będący; lingua, 
zająkliwy. 

Improperatua, a,urn, niespieszny, 
powolny. [nieszczęśliwy. 

Improsper, a um, niepomyślny. 

ImprOwlde, przytt. nieostrożnie, 
nieprzezornie, niebacznie. 

Impróndus, a, um, nie przeczu¬ 
wający, nie spodziewający się, 
futnri certaminis; improviaos in- 
cautosque hostes opprimere (nie 
spodziewających się); zwykle; nieo¬ 
strożny, nieuważny, duz, senez, 
aetas, mens, pectora. 

Impróvisus, a, um, nieprzewidzia¬ 
ny, niespodziewany, nagły, de lub 
ex improviso łub samo improńso, 
nagle, niespodzianie. 

Imprfldens, tis, nie przewidujący, 
nie przygotowany, ut omues iin- 
paratos imprudentesąue oflenderet; 
aliąuem imprudentem opprimere, 
adoriri; 2) nieświadomy, nie zna¬ 
jący czego, iinprudens ipse suus 
fuit accusaior; Tiribazo sciente an 
imprudente (za wiedzą czy bez 
wiedzy), z przyp, 2. rerum, ma- 
ris, labornm; także z 4 przyp. 
i tryb. bez. 

Imprudenter, przysl. przez nie- 
wiadomość; 2) nieostrożuie, nie¬ 
roztropnie, uon imprudenter fc- 
ceris. 

Imprudenti*, ae, i. niewiadomośc, 
nieznajomość, perimpr. przeznie- 
wiadoiność, niespodzianie; 2) nie¬ 
ostrożność, nieoględność, nieroz¬ 
tropność, nieprzezorność, impr. 
teli cmissi (nieostrożne wypuszcze¬ 
nie pocisku); propter praetorom 
impr. inscitiamque belli; per im- 
prndentiam, przez nieroztropność; 
se armat imprudentia Dionis. 

Impubes, eria, i Impdbis, e, nie 
dochodzący wieku inęzkiego; im- 
puberes, dzieci; 2) bezżenny, qui 
diutissime impuberes permanse- 
runt. 

Impadeas, tis, bezwstydny, bez¬ 
czelny, homo; meudacium. 

Impudentor, przytt. bezwstydnie, 
bezczelnie. 
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Impudeufcia, ae, bezczelność, bez- 
wstydność. 

Impudloe, przysł. niewstydliwie, 
wszetecznie. 

ImpudlęitiR, ae, i. rozeteczność, 
lubieżność, nieczystość. 

Impudlcus, n, um, nic wstydliwy, 
wszeteczny, bezwstydny. 

Impugnatio. ónis„ ż. dobywanie. 
Impugno, 1. napadać, nacierać, 
Syracusae a cive impugnatae; ni- 
si 4ni prior impuguare voluit; 
scrius; Galliam; — przenoś, zbi¬ 
jać, sententiam alicnjns; targać się 
na co, dignitatem alicujus. 

ImpuUio, dnia, ż. popychanie, 
działanie zewnętrzne; — przenoś, 
popęd namiętny, zachęcanie, ad 
hilaritatem. 

Impulłor, ória, >n. tan, który po¬ 
budza, namawia do czego, pod¬ 
żegacz, Apro impulsore (za na¬ 
mową). 

Impulsu*, us, m. uderzenie o co, 
scutorum; — przenoś, pobudzanie, 
podnieta; zachęta, impulsu Ycstro; 
impai.su hominum, paucorum; 
szczegół, popęd namiętny. 

ImpUne,pnysl. bezkarnie, facere, 
forze, dicere Yuiuerare; 2) bez¬ 
piecznie, bez narażenia się na 
szlcodę, abire, venire, in otio 
esse; rcviseus aeqnor Atlanticum 
impoce; tendere iter pennis im- 
pnne. 

Imptłnl*. e, nienkarauy, wolny od 
kary. 

Impuruta*, MU, i. bezkarność; 2) 
rozpusta, wyuzdana wolność, fla- 
gitłorum, gladiatorom; 3} w od¬ 
niesieniu do mowy: zbytek, lm- 
punitas dicendi juYenilis. 

Impanltua, a, um, nieukarany, 
bezkarny; wyuzdany. 

Impflre, przyit. bezecnie, wsze- 
tecznie, haniebnie. (sprosność. 

Impnrita*, tti*. i. nieczystość. 

Impttru*, a, um, nieczysty, — 
przenoś, bezecny, sprosny, wsze- 
teczny. 

imputŁtu*. a, um, nieobcięty, 
nieokrzesany. 

Imputo, 1, liczyć, rachować: 
przenoś, przypisywać co komu, 
obwiniać o co, cuipam, caedem 
alicni. 

Imus, a, nm, patrz Infer. 
In, przym. rządzi: A) przypad¬ 
kiem 4; 1) o miejscu na pyt. do¬ 
kąd? do, w, na; in urbem eior- 
citom adducere; se in medios hos- 
tes imitttere; trajicere in Euro- 
pam; redire in Asiain; reyocare 
in patriam; abire in aliquas ter- 
ras; in fines pervenerat; in Gal- 
liam conteńdcre; Caesar in hiber- 
na eiercitnm deduxit, ipsein ul- 
teriorem Galliam profectus est; in 
bumeros efferre; in arain confu- 
gere;in Orcum demittere; ku: in 
meridiem versus, ku południowi; 
pod względem rozmiaru: in lon- 
gitudinem; in latitudinem, wzdłuż, 
wszerz; 2) o czasie: aż do, dor- 
mire in lucern (aż do dnia); som- 
nus in horam primain; differ in 
annum; in diem YiYere; usque in 
advemum ejos; na: in omne tem- 
pus (na zawsze); in posterom diem; 
in tertium anoum; in futurum an- 
num; in reliqnum tempus; szcze¬ 
gół. in diem, na pewny dzień, 
lul na czas oznaczony, fundum 
emere in diemsolvendum; in dies 
tub indies singulos, ode dnia do 
dnia lub codziennie; in horas, co 
godzina; in singulos annos, od ro¬ 
ku do roku, na każdy rok, in 
tempus, w samą porę, na czas in 
futurum, in posterom, in perpe- 
tuum i t. p.; 3) przy oznaczeniu 
liczbowem: na, Galfia est omnis 
diyisa in partes tres; in duodecim 
menses describere annum; deseń- 
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bere censores binos in shgnlts 
ciritatca; seitantes conferimtur in 
eapita (na każdego w szczególno¬ 
ści); fpunenlnm assibus in modios 
aesiimatnin; 4) w innych stosun¬ 
kach, a) dla wyrażenia celn, prze¬ 
znaczenia: dla, in colloquinm re- 
nire (dla rozmówienia się); na, 
peenniam in rem militarem dare; 
in haec, dla tego; in hoc; b) dla 
oznaczenia sposobu, prawidła, za¬ 
sady: in eam sententiam loqui 
(w tym duchu mówić): jurare in 
▼erbc slicujus (przysięgać na czy¬ 
je słowa); in rem esse; in modum: 
in speeiem; in unirersum (w po¬ 
wszechności); in Ticem, nawzajem; 
c) przy wyrażeniu usposobienia 
i dzjalań przyjaznych lub nieprzy¬ 
jacielskich: względem, przeciw, 
bono animo esse in aliqnem, im- 
pietas in deos; bellum gerere m 
aiiąuem; statuere inaiiquem; in- 
▼ehi in aiiąuem i t p.; d) dla 
okazania przemiany: mutaTe Tjros 
in dafonue animai; in sollicitudi- 
rsm Trawa fiduci* eat.— B) przy¬ 
padkiem 6. 1) o miejscu, na pyt. 
gdzie? w: esse in Sicilia, habere 
in castris,dicereiu senatu; na:sede- 
rein solio; mię<tzy: qui in hostibus 
eraut; na, ineoflumineponserat;— 
przenoś, aj dla oznaczenia okolicz¬ 
ności, stosunków, w których się co 
znajduje, lub wśród których co 
się dzieje: w, in tanta pauperta- 
te decessit, at-; magno in aei* 
alieno esse (być bardzo zadłużo¬ 
nym); stąd: o osobach i rzeczach, 
do których stanc i stosunków coś 
się odnosi, o, idem in bono ser- 
to dici solet; in urn. urbe capta 
unirersam ceperitis ItaJiam, za 
zdobyciem jednego miasta zdobę¬ 
dziecie całą Italię; i) dla okaza¬ 
nia (tana lub działalności, w, in 
motu esse, byc w rucha; przy, 

in opere inrentus est, znaleziono 
go przy robocie, lub zajętego ro¬ 
botą; in mazi mis luctibus esse, 
być .w stanie opłakanym; in facili 
est, rzecz jest łatwa, jest łatwo; 
in difficili; in integro cum. ttbi 
tota res esset, kiedy ci jeszcze 
wszystko służyło; e) przy ozna¬ 
czeniu przedmiotu ukszłalcenia, w, 
in bonis literis educatus; eserce- 
re mentem in &'iqna re; 2) te, es¬ 
se in veste domestiea; iu Persico 
yulgari habitu; z, ezeubare in ar- 
mis, z bronią; patriis in Trojam 
missus est in armis; horridns in 
jaculis; Neptunus in hasta; pota- 
re in rosa, z wieńcem róż; 3) o 
czasie: to, podczas, w ciągu, in 
mnltis annis; in extremo tempore 
aetatis; in pueritia, in adolescen- 
tia; in bello; in itioere; in deli- 
herando; in qnaerendis suis; in 
qua potc^tate Pheras cepit; in tali 
tempore; in eo est, nt-, do tego 
przyszło, iż-; często: in tempore, 
w sam czaa; 4) o liczbie: między, 
pomiędzy, Pausanii.s ceperat com- 
plnres Persarum nobiles atque in 
hisnonnuilosregis propmquo3; czę¬ 
sto: iu his; in Epaminond&c vir- 
tutibns commemoratur, saltasse cum 
commode; in magnis Tiris non est 
habendus; nomen in barbaris erat 
obscurins; esse in ciribns claiis- 
simis. — C) Czasem z wyrazami o- 
znaczającemi spoczynek rządzi in 
przyp. 4. esse in amicitiam; Gic.; 
esse in p racdonnm potestatem, Cic. 
nullam iitnram in nomen Łicinii 
ridetis, Cic.; i odwrotnie przy sło¬ 
wach oznaczających poruszenie, 
6 przyp. zamiast 4 in conspectu 
meo andet renirc Phaedr. Y. 1,15. 

Inaooessua, a, om, niedostępny. 
Inaooaoo, acai, 3. kwaśnieć; — 
przenoś, być przykrym, haec tfbi 
inaccscnnt. 
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lulehus, i, t»- założyciel i król 
miasta Argos, syn Oceana i Te- 
tydy, stąd". «) InaoMdes, ae, m. 
Lsachida (Enafus, wnuk Inacha); 
£) Inachis, idls, i. do lnach* na¬ 
leżąca; rzeczow Inachida (Io, cór¬ 
ka Inach*); e) Inachias, a, um, 
w ogóle: Argiwski, Grecki. 

Inade-, patrz inacc-. 
Inadp-, patrz inapp-. 
Znadao-, patrz inasc-. 
Znadap-, patrz in*sp-. 
Izutda-, pam inos-. 
Inadt-, patrz inatt-. 
Inadustus.a, um, nieprzypalony. 
Inąadifioo, 1. wybudować, przybu¬ 
dować, celeriter erńnt inaediSca- 
ta; aliuuid in locum iub in loco; 
loriculam coronis; 2) przebudo¬ 
wać, sacella: porta*; ricos pla- 
teasque. 

Inaeąuibill*, e, nierówny, Tarietas. 
Tnaeąualis.e, nierówny co do po¬ 
łożenia; niestały, niejednostajny', 
odmienny, autumnus; 2) wzburza¬ 
jący, wznoszący fale, marę Cas- 
pinm reiant inaequales procellae, 
poet. 

Inaeauatiter, przytł. nierówno, nie¬ 
jednostajnie. 

InaeQuo 1. zrównać, aliquid cra- 
tibus terraąue- 

Ina, rttm&bilts, e, nicoszacowany, 
nieoceniony, t. j. oj który się nie 
da ocenić, trudny do ocenienia, 
nihil tam incemrn, tam inaesti- 
mahile, quam animi multitudinis; 
6) hardzo wielkićj wartości, nad¬ 
zwyczajny, homo; 2) nie wart 
szacunku. 

Inaeatao, Sre, wrzeć, burzyć się, 
zapalać się; u rneis inaestuat prae- 
cordiis libera bill*. 

Inałpbu, oram, m. mieszkańcy Alp. 
Inaatftbills, e, nieprzyjemny, przy¬ 
kry, smutny, feritta, rtgnum (in- 
ferorum). 

Inam&resoo, ere, gorzknąć. 
Inambitldsus, a, urn, nie ubija¬ 
jący' się chciwie o godności, nie- 
próżny. 

Inambulśtio, dnie, i. przechadza¬ 
nie się; przechadzka. 

Inambido. 1. przechadzać się. 
Icamoenna, a, um, nieprzyjemny 
(dla oka), smutny, (tchu. 

Inanunpa, a, um, bez duszy, bez 
latało, 4. wypróżniać. 
In&nis, e, próżny, czczy, o przed¬ 

miotach świata podziemnego: bez 
ciała, imago, cień; inanie regna 
Ditis; rzeczow. inane, is, n. pró¬ 
żna przestrzeń; per inane i per 
inania, przez powietrze; u poet. 
ubogi, bez majątku; także o żo¬ 
łądku: czczy, głodny, — przenoś. 
a) próżny, czczy, bez treści, elo- 
cutio; dat inania Terba, dat sine 
mente sonum; h) mamy, czczy, 
żadnej wartości nie mający, cogi- 
tationes, minae; ostentatio, species; 
decus; opera, nomen i t. p.; ina¬ 
nia. rzeczow. czczoió, nicość, fa- 
utae: c) próżny, chełpliwy, inge- 
ninm, animus, superbia; nil in 
me inane. 

Inanitas, utis, ż. próżna przestrzeń 
— przenoś, próżność, marność, 

fnamter, prsyst. próżno, nadare¬ 
mnie. 

Inappar&tlo, dnia, i. nlegotowość,. 
brak przygotowania. 

Inarttns, a, um, uiezorany. 
Inardeeoo, arsi, 3. zapalić się na 

czóm; munus humeris Hercniis 
inarsit; 2) rozpłomienić się, zaru¬ 
mienić się, nuhes solis inardescit 
radiis. 

knaresoo, arui, 3. schnąć. 
Inero, 1. zaorać. 
InassUetus, a, um, nieprzyzwy- 

czajony; uiezwycząjuy. 
inattsouuua, a, um, nlemesupło- 
ny, nieosłahioay. 
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Ini>d>x, hdm, aieśmiaiy, trwo¬ 
żliwy. 

InwuHo, 4. doslyrzćć, podsłuchać, 
aliquid de aliquo; ex ałiqu» de 
aliqua re; re Inaodita, fon ut-. 

luaadttas, a, mu, niesłychany; 
2) niepnasłuchaoy, aliqUem puni- 
re inanditutn. 

Inaugóro, 1. radzić się wieszczby 
ptaków; inauguiato, pc zapytaniu 
się wieszczby;. 2) poświęcić miej¬ 
sce radząc się w tćm wieszczby 
ptaków, locum, tcuplum; poświe¬ 
cić osobę i wprowadzić na urząd 
religijny, flamiucin, augnrem. 

Inauro, 1. pozłacać, iuauratns, po¬ 
złacany, coluimia; złoteui przera¬ 
biany, Testis — przenoś, zbogacić, 
ut te liąuidos Fortunae riyus 
iuanret. 

Inauspia&to, prtytl bez wieszczby. 
Inauspicmtus. a, um, postanowio¬ 
ny lub odbywający się bez zara¬ 
dzenia się wieszczby. 

Inanenś, a, um, to, na co się nie 
zwykło odważać. 

Inb- patrz Imb-. 
Inoaed.su a, um, nierąbany, nie- 

ściuany, silva, lucus. 
Incalasoo, calui.3. zagrzewać się, 
zapalać się, wlaś. i przenoś. 

Inoślfacio, ere, zagrzewać. 
IncaUide, pnysl. niebiegle, nie¬ 
zgrabnie, niechytrze. 

Znosili dna, a, um, niezdatny, nie- 
sposobny, niebiegły. 

Inoandeooo, candui, 3. rozpalać 
się, rozognić się. 

Inoanesoo, cauui, 3- bieleć. 
Incanto, 1. słowa czarodziejskie 
wymawiać, czarować. 

Inoftnua, a, um, siwy. 
Inoaasum, patrz Cassns. 
Inoastigitus, a, um, uiekarcony, 
niekarany. 

[noiuto.prąyił. nieostrożnie, nieo- 
ględuie. 

Inoautus, a, um, nieostrożny, nie¬ 
baczny, niezapobiegający, a frau- 
de fratema; futuri; ad creden- 
dum; 2) bier. a) nieopatrzony, nie¬ 
strzeżony; b) nieprzewidziany, nie¬ 
spodziewany. 

Inoódo, cossi, cessum, 3. iść, cho¬ 
dzić, pedibus, eqniś, postępować 
pieszo, konno; laerum alicui iu- 
ced., iść po lewćj stronią; takie 
z 4 przyp. Aegyptum, wchodzić, 
wkraczać; w znacz. woj. rzucić 
się, puścić się, posuwać się, mu- 
nito agmine; in Homauos; cohor- 
tes iucedere jubet. — przenoś, ogar¬ 
nąć, opanować, napadać, ńs mor- 
bi in castra incessit; z 4 przyp.: 
incessit atiąuem admiratic, cupi- 
do; incessit animos formido; des- 
pąratio; takie: incessit animo cu- 
pido; lub samo: iucessit Teligio, 
tirnor, cupido; postquam teuebrae 
incedebant. 

Incendliun, ii, n. pożar; incendium 
conflare, facere; incendio delere; 
poet. pochodnia, incendia poscit;— 
przenoś, a) zapał namiętny, zby¬ 
teczne poruszenie umysłu, cupidi- 
taturn, animorum; b) zniszczenie, 
klęska, niebezpieczeństwo, beHi 
cińlis; cmtatis; inridiae. 

Incendo, cendi, censum, 3. wznie¬ 
cić pożar, zapalić, classem, nares, 
oppida; oświecać, luna radiis so- 
lis inceasa; — przenoś, incensi 
aestus, gorączka; zapalać, rozo¬ 
gniać, pobudzać, aliquem; ali- 
quem tauta cupiditate bellandi; 
incensns calcaribus equus; na str. 
biem. o gwałtownych namiętno¬ 
ściach: unieść się, zapalić się, in- 
cendi doiore, ira, desiderio, amo- 
re i t. p.; adeo erat incensus, ut- 
izagniewany, uniesiony gniewem); 
także: iuceudere cupiditatem, odia 
(podniecie, wzbudzić); coelum 
clamore (napełnić); ręgiarn luctu; 
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b) powiększać, puder iDceudit 

riree. 
Inoensio, 6ai», i. upalenie, ur- 
bis; Capitolii 

Inoenana, a, mg, (od census), nie 
objęty spisem cenzora. 

Inoenana, a, um, patrz Inceudo. 
Inoeptio, ouis, i. zaczynanie. 
Inoepto, 1. zaczynać. 
Inoaptmn, i, n. zaczęcie, przed¬ 
sięwzięcie. [zamiar. 

Inoeptns, us, m. przedsięwzięcie, 
Inoertua, a, om, niepewny, omyl¬ 

ny, iter, tempora, fama, spes, ca¬ 
sus i t. p.; poet. sol, niepewne 
eo do skutku, słabo grzejące; tres 
seles incerti, dni pochmurne; słabo 
utkwiony, securis, eicussit cervi- 
ce incertum securim; rozrzucony, 
w nieładzie, criiies; niespokojny, 
lękliwy, vultus; 2) niepewny (co 
da płci) infaus; rzeaow. incertum 
i, •. niepewność; in incerto esse 
lub habere; ad incertum reroca- 
re; incerta belli, niepewn , od¬ 
mienne wypadki; incerto, wśród 
niepewności; pnytł. incertum, nie¬ 
pewno, niewiadomo; 4) o osobach; 
w niepewności będący, niewiedzą- 
cy, nieświadomy z przyp- 2. lo- 
corum; aalntis; rerum suarum 
(swego położenia). 

Inceaeo, ooe«ivi, i cessi, 3. na¬ 
chodzić, napadać, nacierać, napa¬ 
stować, muros; in erumpentes; — 
przenoś, opanować,.timor incessit 
patres; indiguatio inc. Aoquos; 
I) przymawiać, ganić,lżyć, łajać, 
ausus est reges inccssere dictis. 

InoeMua, us, m. chód, chodzenie. 
ln<s*mt*,przytl sprośnie, nieczysto. 
Inoeato, are, zbezcześcić, skalać, 
zgwałcić. 

Inoeetus, a, um, nieczysty, nie- 
wstydliwy, sprosny, wszeteczny; 
neaotc. incestum, i, n. nieczy¬ 
stość, sprosność. 

Inaestus, w, *». nieczystość, ka¬ 
zirodztwo. 

Inchoo, 1. daćpoczątek, zaczynać, 
templum, delubruin, aram: sig¬ 
num; facinus a capite alicujus; 
belli initia, meutioiiem alicujus 
rei; przygotować, Tzucić do cze¬ 
go zasady, phi losophiam; quodiu- 
choasti de oratoribus; iuchoatns, 
nieukouczouy, cognitio; rem tam 
praeclaram inchoatam relinquere; 
perfecta antepoiiuntur iuchoatis. 

Inoido, oidi, oasum, 3. wpadać, 
upadać, a mianowicie: 1) przy¬ 
padkowo: w co lub na co, info- 
veam, ad terrain; castris; turris 
super agmina incidit; *ela inci- 
deutia; — przenoś, in insidias, in 
mauus alicujus; in morbum; in 
pericula; in eandem invidiam, in- 
ter catervas armatorem; alicuilub 
in aliquem (spotkać się z kim przy¬ 
padkowo); także z 4. przyp. deus 
auiinos incidit (bożek natchnął u- 
myslyl; w odniesieniu do czasu: 
przypadać, trafiać, in huno diem, 
in ea tempora; wpadać, trafiać 
przypadkiem, in mentionem alicn- 
jus rei; in sermouem illuin; inci¬ 
dit mihi in mentem (przyszło mi 
na myśl); zdarzać się, trafiać się, 
incidunt saepe tempora, quum-; 
incidit obtrectatio inter aliquos, 
incidit helium civile; quonam ta¬ 
to incidisset, ut-; forte inciderat, 
ne-; 2) z zamiarem: wpadać po 
nieprzyjacielsku, in hostem, in 
miiites; — przenoś, wszcząć się, 
powstać, opanować, pestilentia in- 
cidit iu urbem; incidit alicuima- 
łum; adrersa ralctudo, terror i t. p. 

Inoido, eldi, eiśum 3. wyrżną®, 
naciąć, nacięcia robić, karbować, 
arborem; poet. dentes (zęby w pi¬ 
le wycinać); ryć, wyrzyuać, leges 
iu aes; in pila lapidea eieinplum; 
nomiua in tabula; amores arboń- 
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bus; foedus in columna, litens 
cortici; verba ceris; b) obcinać, 
obrzynać, pinnas; vites falce; c) 
rąbiąc, rozcinając przysposobić, 
noras faces, poet. 2) ucinać, prze¬ 
cinać, rozcinać, funem; yiricula; 
pulrno incisus;—przenoś, a) prze¬ 
rywać, tamować, germanem, ludom, 
deliberationem; b) odjąć, pozba¬ 
wić, zniszczyć, spem. 

Iaolagt>, cinad, cinctnm, 3. opa¬ 
sać, otoczyć, urbesmoenibns; tem¬ 
pom lauro. 

jucotpio, cepi, ceptom, 3. zaczy¬ 
nać, opus, oppugnationem; z tryb. 
bez. gerere, facere; także samo 
incipere w znaczeniu: zacząć mó¬ 
wić lub śpiewać, incipe Damoeta, 
tu deinde seąuere Meaalca; 2) 
niepTzecb. zaczynać się, febricula 
incipit. 

Insi», lub ineiaim, pnysi. w krót¬ 
kich zdaniach, uciukowo. 

laolsio. oni®, i. i incisum, i, ». 
pizecinek, oddział, 

Inoitamantum, i, n. pobudka, po¬ 
nęta, bodziec, laborum. 

Inoitate, pnysl. żwnwo, prędko, 
spiesznie. 

Incitatio, Ania , i. pobudzanie, za¬ 
chęcanie, popali languentis; 2) 
żywe poruszenie, sol tanta fertur 
incitationc, ut-; wewnętrzny po¬ 
pęd, ani mi lub mentis. 

inoltatua, a, um, prędki, spiesz¬ 
ny, szybki, skory; incitato cursu, 
w szybkim pędzie; incitato eqno 
lub incitatis equis, cwałem. 

Incnto, 1. w żywy ruch wprawiać, 
popędzać, popychać, eqnos; na- 
tres remis incitare (prędko żeglo¬ 
wać); se incitart lub incitari, 
szybko iść, jechać, biedź, lecić, 
śpieszyć, se ez castris; se in hos- 
tom; aestus ex alto se incitat; stel- 
iarum motus incitantur; — prze¬ 
noś. pobudzać, podniecać, podusz- 

czać, napędzać, aliquem lub ali- 
quid; omnes studio suo; studio 
incitati; cupiditate imitandi; ali- 
quem in lub contra aliquem; ali- 
quein ad bcllum; ad studium et 
laborem; natchnąć, wzbudzić za¬ 
pal, Pythiam; mente incitati. 2) 
zwiększyć, amnis incitatus pluvi- 
is; — przenoś. eloqncndi celeri- 
tatem. 

Inoitus, a, um, w żywy ruch 
wprawiony, prędki, szybki, tjs 
venti, hasta. 

InoiviUs, e, niegrzeczny, nieoby- 
czajny, niepi7.yjazuy. dumny, su¬ 
rowy; incivilia, okrucieństwa. 

InoUmo, 1. woląc kogo, na kogo. 
aliąuem nonunc, aliquem i alicui; 
wzywać o pomoc, deorum atque 
hominum Mcm; 2) krzyczeć na 
kogo, fukać, łajać, aliquem i alicoi. 

InoUresoo, Śre, wsławiać się, od¬ 
znaczać się czćm. 

Inolemen*, tis, nielagodny, suro¬ 
wy, niełaska wy. 

Iuolsmenter, przyil. niedelikatnie, 
uielagodnie, ostro, surowo, in ali- 
quem diccre. 

Indementia, ae, i. nieludzkość, 
surowość, ostrość. 

Irtelinatio, AF.it>, i. nachylanie, 
nagięcie: rocis, zniżanie i pod¬ 
wyższanie; — przenoś. Zwrócenie, 
skłonienie, skierowanie, ad melio- 
rem spem; skłonność, roiuntatis: 
zmiana, przemiana, inclinationcs 
temporum. 

IncUnatua, a, UD, nachylouy; — 
przenoś, a) upadający, upadły, do- 
mus; res, fortuna; b) skłonny, 
przychylny, ad pacem; ad Poenos. 

Inolino, 1. nachylać, zginać; — 
przenoś. a) skłaniać, zwracać, haec 
animum inclinant, ut cTedam; skła¬ 
dać na kogo, zwalać, cnipam in 
aliąuem; onera in dites a paupe- 
ribus; b) rzeczy jakiej inny kie- 
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runek nadać, omnia simul incli- 
nante fortuna; lub stanowczy obrót 
nadać, rozwiązać, przeważyć, roz¬ 
strzygnąć, fraus rem inclinavit; 
21 se inclinare lub iuclinari, na¬ 
chylać się; chwiać się, ustępo¬ 
wać, cofać się, w znacz. woj. 
acies incbnatur; jam inclinatae 
erant tyrannorum copiae; incliiia- 
ri in fugam; także, acies iucliuat 
(dom. se) wojsko ustępuje, dola 
się; o słońcu i czasie dziennym: 
pochylać się, sol se meridie ni- 
clinATit lub meridies iucliuat; iu- 
clinato in pomeridianum tempus 
lub in vesperum die, in resperum 
inclinabat dies; w odniesieniu do 
położenia, leżeć, pochylać się hu 
jakiej stronie, rupes inclinant ad 
orientem; — przenoś, fortuna se 
inclinet, szczęście się odmienia; 
incliuah timore, fcyc skłonionym 
bojażnią; w sposobie widzenia rze¬ 
czy. przechylać na jaką stronę, ad 
Stoicos, ad pucem inclinare; ani- 
mus inclinat, ut-; inclinatit scn- 
tentia multoruin, ut-; także; incli- 
narit sententia z tryb. bez.; pod 
względem uczuć i chęci; skłaniać 
się do czego, mieć skłonność, in 
stirpem regiam studiis inclinare; 
ad misericordiam; ad scelus in- 
clinari. 

InoUtua, patrz Inclutus. 
Inoludo, dusi, ciusum 3. zamy¬ 

kać, aiiqucm in cella, aiiąuem 
carcere, se Heracica lub Herac- 
leam; corpor* furtim includuut 
coece latcri; coś w czćm umieścić, 
osadzić, w co wstawić, w co opra¬ 
wić, castra minoru majoribns; em¬ 
blematu in scyphis; smaragdum au¬ 
ro; orationcm ia epistolam; ali- 
quid orationi; senatus consultnm 
in tabulis; rerba rersu (ująć 
jewą tałt wiersza); orationcm libro 
(pisać, napisać, umieścić!; tempe¬ 

ra fastis (zapisać); — przenoś, rei 
carcere iuclusa est; nullis neąue 
temporis neque juris inclusus an- 
gustiis (nieskrępowany, nieście- 
sniony); 2) zamknąć, przeciąć, za¬ 
tamować, Yiam. 

Inolfisło, ónie, ż. zamknięcie, ho- 
iniuis. 

Inelutus, a, um, sławny, słynny, 
chwały godzien, głośny, armls; 
gloria incl. fama. 

Inooen&tus, a, um, który nie wie¬ 
czerza!. 

Incogito, ire, myśleć nad czćm. 
wymyślić co, non fraudem gocio 
incogitat nllam. 

Incogmtus, a, um, nieznajomy, 
iucognitum aiiąuem habere, (ie 
znać kogo; incoguitus famae, o któ¬ 
rym nigdy nie słyszano, ani wie¬ 
ści nie było; necam. incogmta, 
o rum, ». rzeczy nieznane, miano¬ 
wicie: nie uznane za własność, 
incognitu sub basta veniere; 2) nie- 
badany, nieroztreąsany, incognita 
re lub causa (bez poprzedniego 
badania). 

Inoóla, ae, m. iż. mieszkaniec, 
mieszkanka, w przeciwieństwie do 
wyrazu civis, mieszkaniec w ogó¬ 
le, chociaż nie mający praw oby¬ 
watelskich. 

Inoolo, coiui, cultnm, 3. zamiesz¬ 
kiwać, aiiąuem locum; w znacz 
nieprzech. mieszkać, qui trans 
Rbenum incolnnt; intcr maro AS- 
pesąue; uno in loco. 

Inodlumia, e, nienaruszony, cały, 
dobrze utrzymany, w dobrym sta¬ 
nie, transducere erercitum inco- 
lumem. 

Inoolumitu, Atls, ż. dobry stan, 
całość, ocalenie, bezpieczeństwo, 
incolumitas est salutis tuta atquc 
Integra conscrratio. 

Inoomitfttus, a, ma, bez orszaku, 
bez towarzystwa. 
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Inoommenditua, a, um, niepote- 
cony, opuszczony, zaniedbany. 

Iaeommóde, pńysl. niedogodnie, 
nie wczas, nie na rękę, niezręcz¬ 
nie, nieszczęśliwie, min, acci- 
dere, uarigare. 

Incommodit&a, &tia, i. niedogo¬ 
dność, niewczas, temporis. 

Inoommódo, 1. sprawić przykroić, 
być na przeszkodzie, zawadzać. 

Inoomm&due, a, um, przykroić, 
szkodę przynoszący, niedogodny, 
nieprzyjemny, nieprzyjazny, inc. 
yaletudo, słabe zdrowie; non in- 
commodum yidetur (zdaje się Die 
odrzeczyj, z tryb. bez.; neesow. 
incommodum, i, « niedogodność, 
szkoda, klęska, przykrość, prze¬ 
ciwność , incommodo valetudinis 
tnąc, z uszczerbkiem twojego zdro¬ 
wia; alicui incommodum ferro, 
dare, importare, sprawiać. 

IncommutóbUis, e, nieodmienny. 
Inoompertus, a, um, nieznany, 

niedocieczony. 
Inoompoaita, przyil. nieporządnie. 
Inaompositus, a. um, nieporząd- 

ny, nieuszykowany, agmen, oratio. 
Inoomptua, a, um, nieuczesany, 
nieustrojony; oratio inc., styl nie- 
ozdobny. 

Inoonoesaue, a, um, zakazany,nie¬ 
dozwolony, hymenaei. 

Inoonoinnus, a, um, niezgrabny, 
niekształtny, nieskładny. 

Inoondite, pnysl. nieporządnie, 
nieskładnie, bez rozmiaru okre¬ 
sowego. 

Inoonditua, a, um, nieporządny, 
pomieszany, acies; nie mający o- 
głady, nieokrzesany, incondita di- 
condi consuetudo. 

Inoon*«<juen», tis, ile wyprowa¬ 
dzony, nie wiążący się w formie 
wnioskowania. 

Inoonitderantia, ae, L nieostro¬ 
żność, niebaeznośc, nieuwaga. 

Inooneiderite, pnytł. nieostrożnie, 
niebacznie, bez rozwagi. 

Inoonsideratue, a, um, nieostro¬ 
żny, niebaczny, iuconsideratior in 
secnnda quam in adrerSa fortuna; 
także skwapliwy, temeritas, cupi- 
ditas. 

InoonaotabiUs, e, niepocieszony 
nieutulony, nieukojony. 

Inconetans, tis, niestały, zmienny. 
InoonstanteT, przysl. niestatecznie, 
płocho, loqui. 

Inconntantla, ae, i. niestałość, 
zmienność, mentis; fortnnam ne- 
mo ab inconstantia sejunget, 

Inoonsulte, priyst. nierozważnie, 
nierpzmyślnie, fcieostroźnie, dice- 
re, proelium committere. 

Inoonsultue, a, um, ten, od któ¬ 
rego nie zasięgano rady, niepyta- 
ny, inconsulto senatu; 2j p«Vv 
wioDy rady, inconsuiti abeunt; 3) 
nierozważny, niebaczny, homo, tur- 
ba, rado, latgitio, pavor; stąd: 
inconsulto, nierozważnie. 

Inoonsumptue, a, um, niezużyty, 
niezmniejszony. 

Inoontaminatus, a, um niepoka¬ 
lany, czysty. 

Inoontentua, a, um, fltenatęzony, 
nienastrojouy. 

Inoormnens, tis, niepowściągliwy, 
niewstrzemięźliwy, chciwy. 

Incontinenter, pnyssl. niewstrze- 
mięźliwie, nieumiarkowanie. 

Znoontinentia, ae, i. niepowścią- 
gtiwość, nicystrzcmięźliwość, ła¬ 
komstwo, chciwość. 

Inoonweniena, tis, niepodobny, 
różny, corpus. 

Inooquo, coii, coctum, 3. warzyć 
w czćm, z czem, radices Caccho 
(w winie); po«t.: rellera Tyrios 
iucocta robores (farbowane). 

Inoorreotua, a, um, niepoprawtony. 
Inoorrupte, pnytł. nieskażenie, 
niefałszywie, bezbłędnie, judicare. 
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Ineorruptua, a, um, niezepsuty. 
nieskażony, cały, czysty, wlaśc. 
i przenoś.; succus et sanguis; inte- 
gritas latini sermonis; sensus, ani- 
mus; nieprzekupiony, nieposzlako¬ 
wany, wiemy, custos, testis. 

Inerebreaoo, brat, i increbe9co, 
crebai, 3. wzmagać się, wzrastać, 
powiększać się, rozszerzać się, brać 
górę, ventus, fama, sermo, con- 
snetado; increbuit prorerbio, po¬ 
szło w przysłowie. 

InoredibilU, e, niepodobny do 
wiary, nadzwyczajny; z snpinnm: 
incredibile auditu, memoratu, die¬ 
to, rzecz niesłychana. 

Tnoredfbiliter, przysl. nie do uwie¬ 
rzenia. 

Incredulua, a, um, niewierzący, 
niedowierzający. 

Inorementum, i, «. wzrost, przy¬ 
był, przybywanie, właś. i prze¬ 
noś. w licz. mn. stopnie dosto¬ 
jeństw: illis increinentis fecit »iain, 
temi stopniami utorował drogę; 
ineremento norare e ceratom, po¬ 
mnożyć wojsko nowym zaciągiem; 
poet iner. ducum, szkoła; także 
wychowaniec, dziecię, Joris; kieł, 
nasienie, dentes inerementa popuii 
futuri, poet. 

Increpito, 1. powstawać na kogo, 
łajać, upominać, strofować, voci- 
bns, Terbis, aliquem lub aliquid. 

Inorepo, ui, itum, i avi, 4tum, 
are, 1) nieprzech. trzaskać, sze- 
ieścieć. szczęk wydawać, chrobo¬ 
tać, simul ut discus inerepuit; 
quidquid inerepuerit; b) zakrey- 
czeć na kogo, odezwać się. 2) 
przech. uderzać z szelestem o co, 
inerepuit unda latus; b) głośno 
wołać, ostro przemawiać, łajać, 
strofować, aliquem nomine, clara 
roce, seditiosis verbis i t. p.; 
poet: morantes aeris ranci clamor 
inerepat; cannina inerepaut pectus 

(wzruszają serce); c) dawać słyszóć; 
minas, sonitum, łyrarn digitis (grać 
na lirze); z 4 przyp. i tryb. bez. 
wołać, inerepans, timeri hasto® 
wyrzucać, wymawiać, perfidiom. 

Inoreioo, creri, 3. rość nad czćm, 
narastać, squammae cuti ineres- 
cunt; 2) wzrastać, wzmagać się, 
właś. i przenoś. aequora renti® 
dolor inererit. 

Incrótua, a, um, nieoddzielony, 
piper cum sale ineretum. 

Inoruentatud, a, um, nieskrwa- 
wiony. 

Inoruentus, a, um, niekrwawy, 
ineruenta victoria, zwycięztwo ber. 
krwi przelewu, inernento ezer- 
citu, bez przelewu krwi wojska. 

Inorusto, 1. powlekać czćm, siu- 
cerum vas inerustare cupimus, 
czyste naczynie brzydką powlec 
chcemy polewą, cnotę oznaczyć 
imieniem występkn. 

Inoubo, avi, atum, i ui, itum, 
are, leżćć na czćm, pellibus: inc. 
Jovi, spać w świątyni Jowisza, 
aby za pośrednictwem snu otrzy¬ 
mać wiadomość od wyroczni; in 
fano Pasiphaae; — przenoś, a) ba¬ 
wić gdzie, przebywać, Eryman- 
tho, poet. b) leżćć na czćm, z chci¬ 
wością strzedz, pilnować, pecu- 
niae; auro defosso; diritiis; c) o 
nocy: zalegać, ponto noc ineubat 
atra. 

Inoudo, cudi, cusum, 3- wykuć, 
lapis iucusus, obrobiony. 

Inouloo, 1. deptać, przydeptać; — 
przenoś, o) o mowie: umieścić, 
wmieszać, wtrącić, verba Graeca; 
inania rerba; b) w odniesieniu do 
pamięci, wzroku, słuebu: wbić, 
utkwić, wrazić, wpoić, memoriae, 
animis; oculis imagines; se auri- 
bus alicujus. 

Inoulpatua, a, um, nienaganny, 
niewinny, nieobwiniony. 
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Inontto, prfyit. niekształtnie, nieo- 
zdobnie, bez wytworu, prosto._ 

Znoultua, a, um, nieuprawny, nie- 
©siadły, pusty, locus, regio, a- 
ger, nieutorowauy, via; nieułożo- 
ny, zaniedbany, comae; bomines 
intonsi et inculti; acies; — prze¬ 
noś. nieokrzesany, nieukształcony, 
ingenium; homo ut yits sic ora- 
tione duma, incultua, horridus; 
nieobrobiony, zły, yersus. 

Incumbo, cubui, oubitum, 3. le- 
żćć, wspierać na czem, z pizyim. 
in i 4 przyp. albo z 3.; in pladiam 
lub gładio, ferro, wspierać się na 
mieczu*, także w znacz. niep.zyja- 
cielskiem: nacierać, nastawać, in 
aiiquem; in Maóedoniam; — prze¬ 
noś. a przedmiotach nieżyweu. poet. 
nakłaniać się, nachylać się, wzno¬ 
sić się, wisieć nad czćm, laurus 
iucumbens arae; opanować, nova 
cohors febrinm ineubuit torris; 
venti yeloque mariąue incnmbunt; 
tempestas ineubuit silvis ; zajmo¬ 
wać się czćm, oddawać się cze¬ 
mu, przykładać się do czego, in 
aliquod studium; ad laudem; ad 
ukiscendas injurias; qui divitiis 
soli ineubuers repertis; ze spój. 
ut i tr. łącz.: ineubuit, ut dice- 
rent; przyspieszyć, ne fato urgen- 
ti incumbere yellet. 

InotuŁabula, orum, w. kolebka; — 
przenoś, miejsca urodzenia, pier¬ 
wiastkowe miejsce pobytu, począ¬ 
tek, Jovis iucnnabuia to Krecie); 
doctrinae, inde ab insnnabulis, od 
dzieciństwa. 

Inonritaa, a, um, nleuleczęny. 
Inouri-. ae, i. zaniedbanie, nie- 

sfaranność, niedbalstwo, alicujus 
rei; aedes yetusute atqne incuris 
detecta. 

InourJOso, prsyti- niestaranne, 
niedbale. 

Incurióaus, a, um, niedbały, nie- 
dbający, niestaTaauy, nieuważny. 

Incurro, curri (cucurri), cursum 3. 
wbiegać, wpadać, wpływać; 1) 
z zamiarem: natrzeć, uderzyć, na¬ 
padać, in columnas; rnnentis, cor- 
nibus, in latus hostiom; in con- 
fertissimos hostes; suos jam in- 
currentes tuba reyocarit; wtar¬ 
gnąć do jakiego kraju, in Mace- 
doniam; — przenoś, zelżyć, zła¬ 
jać, in aliquem; 2) przypadkowo: 
<t) o osobach: napotkać kogo, na¬ 
trafić, wpaść w co lub na co, in 
aliquem; in oculos alicujus; — 
przenoś, wpaść na co, natrafić 
przy czytaniu, pisaniu, mówie¬ 
niu, in aliqnid; wpaść w niena¬ 
wiść, in odium; w kłopoty, in 
difficultatcm; w słabość, in mor- 
bum; spotkać kogo, przytrafić się 
komu, incurrit in aliqnem casus 
bene meritum; casus, qui in sa- 
pientem potest incurrere i t. p 
ó) o przedmiotach nieżywotnych, 
a mianowicie o miejscowości: gra¬ 
niczyć , stykać się, in locum; agri, 
qui in publicnm inenrrebant; o cza¬ 
sie: przypadać, in hunc Sieni; 
w ogóle: zdarzać się, trafiać się, 
incurrunt tempo i a. 

Inoursió, ónis, i. nabieganie, ato- 
morum; 2) napad, najazd, natar¬ 
cie, wtargniecie, incursionem fa- 
cere iu fines; prohibere hostes ah 
incursióitłbus. 

Inourstto, fcre, wpadać, wlatywać, 
wbiegać; 2) napadać, nacierać, 

luoureo. 1. wtargnąć, napaść, na¬ 
trzeć, najechać, juyentus armata 
in agmen Bomannm incursayit; in 
hostem; in aciem; także: aciem; 
agros; igr en incursatum ab hosti- 
bus; — przenoś, incursabit in te 
dolor (dotknie cię boleść); 2) wpa¬ 
dać na co (przypadkowo), uderzyć, 
r&mis, rupibus- 
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Iacursus, as, m. nabieganie; na¬ 
pad, najazd, wtargnienie, kostium; 
eqoitum incursns sustinere. 

Incunreaoo, lub iucurvisco, Sre, 
naginać się, krzywić się, uberta- 
te baccarum. 

Inourro, i. zakrzywiać, naginać,. 
validis fleios incunrant viribas 
areus. 

inouTTua, a, ma, zakrzywiony, 
krzywy, aratrum, jngum. 

Inoua, oudls, z. kowadło; mało 
tornatos incudi reddere Tersus, źle 
zrobione wiersze przerabiać; przy¬ 
słowie: eandcm incndem tundere, 
toż samo ciągle robić. 

Inonaatio, Cnie, i. oskarżenie, ob¬ 
winienie. 

Incueo, 1. obwiniać, skarżyć się, 
ganić, aliquem probri. 

Inoustoditua, a, um, niestrzeżony. 
Incutio, cussi, cussnm, 3. ude¬ 
rzyć o co, scipionem in caput; 
alicui colaphum; 2) ciskać, rzu¬ 
cać, miotać, faces, sa*a, hastas; — 
przenoś, wrażać, wzbudzać, spra¬ 
wić, zrządzić, nabawić, alicui ti- 
morcm, metom, desiderium; na¬ 
dać, vim ventis. 

Indag&tio, ónis, ż. śledzenie, bar 
danie, veri. 

Indagitor, óris, m. badacz, śle¬ 
dzący, indagatrii, ioia, ż. śle¬ 
dząca. 

Ind&go, 1 tropić, węchem docho¬ 
dzie, — przenoś, śledzić, badać, 
szperać, aliqnid. 

Indago, lnie, i. roztoczenie sieci, 
obstawienie, okrążenie, wyraz my¬ 
śliwski, saltus iudagine ciugere. 

Xnde, przysł. stamtąd, z owego 
miejsca, haud procuł inde; inde 
a Stygia uuda prospicicns; inde 
ad Atucam accesseruut; inde Ephe- 
sam pcrvenlt; inde per Ligures 
transiit; 2) w odniesieniu do rze¬ 
czy: stąd, ex avaiitia erumpit au- 

dada, inde omnia Bcelera gignnn- 
tnr, inde tibi, quod imitere, ca- 
pias; 3) o czasie: potem, iudetol- 
lunt se celeres; odtąd, inde us- 
que repetens; często się mówi: 
Inde a, w takim razie inde nie 
tlómaczy się na język polski: in¬ 
de a principio, od początku; jam 
inde a eunabulis. 

Indóbitus, a, um, nienależny, 
praemia. 

Indeolinatus, a, um, stały, nieod¬ 
mienny, qui perstas indeclinatus 
amico. 

Indeoórs, przysł. nieprzystojnie* 
niepięknie. 

Indecórie, e, nieprzystojny, szpet¬ 
ny, niechwaiebny. 

Indeoóro, 1. hańbić 
Indeoórna, a, um, nieprzystojny. 
Indffifensue, a, um, nioobroaiony, 

bez obrony. 
Indefeasus, a, um, niespracowa- 
ny, niezmordowany, agendo- 

Indefletus, a, um, nieoplakany, 
animae. 

Indejeora*. a, um, niozrzuoony, 
uieobalony, domus. 

Indelóbilis, e, niezgladzony, nie¬ 
zatarty, nie mogący zaginąć, no¬ 
men erit indelebile nostrum. 

IndeltbŁtua, a, um, nietknięty, 
nienaruszony, opes. 

Indenmaiue, a, um, niepotępiony 
Indemnia, e, nieuszkodzony. 
Indeploratus, a, um, nieoplakany. 
Indeprehenaus, lub indeprensus, 
a, um, uiedostrzeżony, error, re- 
stigia. 

Indessrtua, a, Em, nieopuszczo- 
ny, regna. 

lndoetriotus, a, um, nietknięty, 
nierauiony, indestrictus abibo. 

Indetonsue, a, um, nieostrzyiony. 
IndeTitdtua, a, um, nieochybay 

nieunikniony, telnza. 
Index, iois, *». i i. donosiciel. 
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oauajmiciel; o przedmiotach nie- 
Aywot: znak, znamię, cecha, ska- 
zćwka, imago animi rultus, in- 
dices ocnli; digitus indor, palce 
wskazujący, czyli drugi palec 
u ręki; tytuł, napis; kamień pro- 
bierski. 

Indi, orum, m. Indyanie, miesz¬ 
kańcy kraju zwanego India, ac, i. 
w Azyi, podzielonego na: India 
extra i intra Gangem; w licz. poj. 
Indus, Indyanin; Indus — rector 
elephantis, dozorca slonión; w licz. 
urn. poet. o Arabach i Etyopach; 
stąd: Indus i Indicus, a, um, In¬ 
dyjski; dens, kość słoniowa. 

Indioena, tis, nie mówiący, me 
indicente (gdy tego nie mówiłem). 

Indloium, ii, n. wyjawienie, od¬ 
krycie, wskazanie; także w przed¬ 
miocie sądowym: wyznanie, ze¬ 
znanie, indicium profiteri; adferre 
ad aliquem indicium rei, zrobić 
zeznanie, zeznać; 2) nagroda za 
wyznanie, partem indicii accipe- 
re; 3) znak, znamię, cecha, do¬ 
wód, skazówka, henerolentiac, in- 
noceutiae, irae, sceleris; oratio in- 
dicio fuit, mowa była dowodem; 
indicio fuit z 4 przyp. i tryb. bez.; 
indicio esse alicujus rei lub ali- 
cui rei lub ze zdań, wzgl. 

Indioo, 1. wskazać, wyjawić, wy¬ 
dać, aliquem lub aliquid lub z 4 
przyp. i tryb. bez.; aliquid alicui; 
alicui de aliqua re; aliquid ali¬ 
ans. m; quum se ipse indioasset; 
ind. conscios; de coujuratione; 
Tttltus iudicat mores; 2) szacować, 
oceniać, fundom alicui. 

IndSoo, diii, dictum, 3. zapowia¬ 
dać, oznajmiać, ogłaszać, obwiesz¬ 
czać, comitia, diem comitiis; con- 
sitium alicui in diem certam; sup- 
plicatioucui; ferias; wypowiadać, 
bellum alicui; dać rozkaz do sta¬ 
wienia się, eiercitum aliquo lub 

In aliquem locum; nakazać, nało¬ 
żyć. uaznaczyć, tribntum. 

Indiotus, a, um, nicpo wiedziony, 
niewzmiankowany; poet nieopie- 
wany, adhuc indictum ore alio; 
nec tu carminibus nostris indictus 
abibis; indicta causa, bez wysłu¬ 
chania sprawy. 

Indioua, patrz. Indi. 
Indidem, pnyst. stamtądźe, stam¬ 
tąd właśnie (dodaje się samo miej¬ 
sce) indidcin Tliebis, właśnie z Teb- 
ind. ei Achaja; z tejże rzeczy 
stąd także, eiibant renenaindider 

Indidl, patrz indo. 
IndifTórens, tis, n. rzecz obustron¬ 
na, obojętna. 

Indtiforeńter, prtyti. obojętnie, 
bez różnicy. 

Indigóna, ae, n. i i. krajowy, 
swojski, bos, aper; rttetow. krajo¬ 
wiec, rodak. 

Indigentia, ae, i. niedostatek, po¬ 
trzeba; 2) żądza nienasycona. 

Indigoo, igui, 2. potrzebować, 
z przyp. 2. lab 6. consilii, prae- 
sidii, alienarum opum, ezistima- 
tione, medicina; indigens, potrze¬ 
bujący, z przyp. 2; ntąow. indi¬ 
gens, biedny, ubogi; 2) nie mićć 
czego, być pozbawionym, peću- 
nia;3) pragnąć, nomami indigere. 

tndiges, Mm, m. ojczysty, krajo¬ 
wy; indigetes dii, ubóstwieni od 
Bzymiao przodkowie, jako bóstwa 
ich opiekuńcze. 

Indlges, is, potrzebujący, poet 
Indigestuo, a, um, pomieszany, 
nieuporządkowany, molos. 

Indignabundtu, a, u m, pełen gnie¬ 
wu, niechęci. 

Indiguaus, tis, gniewający adę. 
Indignatio, ónli, f. niechęć; 2) 
wzbudzenie niechęci (postać kra- 
somówska). 

Indigne, pnjftt. niegodnie, nie¬ 
słusznie , haniebnie, perire; 2) nie- 
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chętnie, z niechęcią, z przykro¬ 
ścią, pati, ferre. 

Indigni tas, Atis, i. niedogodność, 
ałicujus lab ałicujus rei; stąd: 
niegodne, nieprzyzwoite obejście 
się, zelżywość, omnes indignitates 
perferre: indignitatibas compnlsus; 
2) niechęć. 

Indignor, 1. uważać za rzecz nie¬ 
godną, być niechętnym, gniewać 
się, aliąuid; de aliąna re; z nast. 
quod; indignanteg miiites, anod 
conspectum suam hostes ferre pos- 
sent; z 4 przyp. i tryb. bez. indi- 
gnari coepit, regem erocari; ztr. 
bez. non indignabere Tinci; indi- 
gnandus, rażący, oburzający, wzbu¬ 
dzający niechęć; poet pontem in- 
dignatus Araxes. 

Indigmui, a, od. niegodny, nie 
zasięgający, nie wart, z przyp. 2. 
lub 6. arorom honore; zsup. ii- 
go* atque indigna relata rocife- 
rans; z tryb. bez.: referri, poet.; 
z fłt lab qul i tryb. łącz. indigni, 
ut redimeremnr, indigni, ni im- 
petrarent: niezasłużony, nieprzy¬ 
zwoity, oburzający, haniebny, nie¬ 
godziwy, indigna morte peremptus; 
o quam indigna perpeteris; indi- 
gnum est, z 4 przyp. i tryb. bez., 
rzecz niegodna, niesłuszna, hanie¬ 
bna; faciuus indignum; samo in- 
dignum! jako wykrzyknik, o hań¬ 
bo I; indigna hiena, ostra, nie¬ 
znośna. 

Indigus, a, um, potrzebujący, 
opis. 

Indillgens, tis, niedbały, niesta¬ 
ranny; non indiligeus, troskliwy, 
pilny. 

Indiligenter, przyst. niedbale, nie¬ 
starannie. 

Indiligentia, ae, ć. niedbalstwo, 
opieszałość, hominis, literarum. 

Indiplsoor, eptus, 3. otrzymać, 
osiągnąć, dostać, dopiąć. 

Indlscretos, a, um, nlarozdzielo- 
ny, nierozłąęzony, nierozrćżniony, 
bez różnicy, couriria cum iisdem 
ind. vicissim babens, nie odróż¬ 
niając się przyton jako wyżaiy 
godnością. 

Indiaerte, przytl. niewymownie. 
Indlsertus, a, um, niewymowny, 
niedobrze wyslowiający się, ubo¬ 
gi w słowa. 

Indissolubilis, e, nierozenrany, 
nie dający się rozwiązać. 

Indiriduus, a, um, niepodzielouy, 
corpora, atomy, ciała najdrobniej¬ 
sze uie dające się podzielić; stąd: 
imtmduum, i, n. atom. 

lado, didi, ditum, 3. wpuszczać, 
renenuin potioui; ornamonta gów¬ 
niarom restibus (ozdobić suknie 
drogiemi kamieniami). 2) — prze¬ 
noś. nadać, przydać, nomen ali- 
cni (z przyp. 3. dodanego imie¬ 
nia); pnero ab inopia Egerio no- 
meu inditum; Superbo ci Bomae 
inditum cognomen. 

Indocilis, e, tępy, niepojętny, nie¬ 
umiejętny, poet z tryb. bez. pau- 
periem pati; ciemny, nieświado¬ 
my, genus indocile; niezdatny do 
czego, terr* indocilis Gereri; i) 

trudny do pojęcia, disciplina. 
Indocte, przytl. nieumiejętnie, nie- 

uczcnie, niebiegle. 
Indootus, a, um, nieuczony, nie¬ 

świadomy, niesposobny, niezręcz¬ 
ny, poet. z przyp. 2. pitao disci- 
re; z tryb. bez. ferre juga; nie¬ 
zgrabny, indoctum canere. 

Indolentia, ae, i. nieczulość, o- 
drętwiaiość na bóle. 

Indoles, is, i. własność przyrodzo¬ 
na, fruguin: szczegół, o ludziach: 
charakter, zdolność, talent, skłon¬ 
ność, sposób myślenia, ad rirtu- 
tem lub yirtutis; rirtutum ac »i- 
tiornm. 

Indoleeoo, dolni, 3. boleć emu* 
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dó tlę, quis fuit, qui nem indo- 
luerit; z 4 przyp. i tr. ba.; ze 
spój. quod lub quia; z przyp. 6; 
także poet.: id ipsum i ndoluit Juno. 

Indomitus, a, nn, nieogłaskauy, 
dziki, equus, pastores; ingenia 
Gallorum; niezwyciężony, niepo- 
konauy, nicukrdcouy; Mars, im, 
viree, dextrc. 

Indonnio, 4. spać na czćm, przy 
czćin, congestis saccis; ■ prze¬ 
noś. zaspać, zaniedbywać, causae, 
tempori, in isto bomine colendo 
tam diu indormm. 

Indotitue, a, um, nieuposażony, 
ubogi, soror; — przenoś, ars ind. 
bez ozdoby. 

Indubito, ćre, wątpić, niedowie¬ 
rzać. nie ufać, absiste riribus 
indnbitare tuis. 

Indnoiae, patrz Indntiae. 
Zadano, duzi, ductum, 3. wprowa¬ 
dzić, w ogóle: prowadzić dokąd, 
doprowadzić, exercitum in Mace- 
doniam; Acgyptam; milites in 
puguam; cohortes in medios hos- 
tes; messorem arvis; in senatum, 
in regiam; wprowadzić n% plac 
szermierski lub na scenę, gladia- 
tores; personam alicujus; kogo 
mówiącego wprowadzić, aliqucin 
commemorantem; Gyges induci- 
tur, — przenoś, obyczaje, zwy¬ 
czaje, mowę t. p. wprowadzać, 
aliquid in nostros mores; rerbnm 
norom in lioguam Latinam; do¬ 
wodzić, być dowódzcą, princcps 
turmas inducit Asy las; wnosić do 
księgi rachunko wej, zaliczyć, kłaść 
na rachunek, pecuniam in ratio- 
nem; in ratiouihus; alicui agroe 
peounia ingenti (wysoko pora¬ 
chować); wprowadzić, wprawić, 
aliqem in emrem; wnieść, wznie¬ 
cić, discordiam in civitatem; po¬ 
stanowić co sobie, umyślić, uroić, 
animuin lub in animum ind. z tr. 

bez.; do czego przyprowadzić, 
skłonić, zniewolić, pobudzić, dać 
powód, aliquem ad helium, ad 
misericordiam, ad pudendum; u- 
wodzić, aliquem spe, pretio, pro- 
missis, gratia; ze spój. ut i tr. 
łącz., induetns cupiditate regui, 
zwieść, omamie, oszukać, podejść, 
socios; przywieść, przytoczyć, r&- 
tiouem alicujus; causam; powlec, 
pokryć, rozciągnąć nad czćm, tec- 
torium, cońa saper lateres; z prz.3. 
plumas membris, umbras tenis; 
pontem finmini (postawić); także 
o ubiorach: poet. toga inducitur 
artus; z przyp. 6. powlec, po¬ 
kryć czćm, scuta pellibus; braebia 
peiina; powlec woskiem co napi¬ 
sanego, wymazać, nomina; stąd: 
znieść, skasować, unieważnić, *e- 
natus consultum, locationcm, ren- 
ditionem. 

Induotlo, onis, i. wpuszczanie, 
sprowadzanie, aquarnm, kanał, 
wodociąg; wprowadzenie, juveunm 
armatomm; personarnm beta ind. 
(zmyślone wprowadzenie osób do 
mowy); — przenoś, ind. animi, 
skłonność, przedsięwzięcie; ind. 
erroris, prowadzenie do błędn; 
w logice indnetio, gatunek rozu¬ 
mowania (z wielu szczególnych 
podobnych zdań, przykładów, wy¬ 
prowadzanie zdania powszechnego). 

Induotus, us, m namowa, nakło¬ 
nienie, indnetn alicujus lab alieno. 

Indulgens, tis, łagodny, łaskawy, 
pobłażający, pater; cińtas iudul- 
gens in captivos. 

Indulgenter, przytł. łagodnie, ła¬ 
skawie, pobłażliwie, loqni: babe- 
re captivos. 

Indulgentia, ae, i. względność, ła¬ 
skawość, łagodność, czułość, po¬ 
błażliwość. 

Indulgeo, dulsi, duł tum, 2. po¬ 
błażać, być-powolnym, z prz. 3 
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natnne; sibi, dogadzać sobie, po¬ 
błażać swoim namiętnościom; od¬ 
dać gię czemu, dolori, Tino, e- 
yulis, luxariae, apei; si.aridita- 
ti indulgerctur: dogadzać, pilno¬ 
wać, mieć staranie, być troskli¬ 
wym, Taletndini; zajmować się, 
labori; hospitio; być życzliwym, 
sprzyjać, legion!, cmtati; noris 
amicitiis, wchodzie w nowe sto¬ 
sunki przyjaźni; genio patrz gcnitts. 

ludno, dni, daturo, 3. przywdziać, 
włożyć na siebie, lnb na kogo. 
Testem, łnnicam alicui; Testes hn- 
iners; soleas pedibns; galeas; ar- 
ma alicui; aimlum articnlis; ludni 
reste; indntns soccis: indutus Tes¬ 
tem, poet.; ind. scalam (wziąć 
drabinę); — przenoś, a) wziąć, 
przybrać, dii induti specie hnrna- 
na, bogowie, którzy przybrali na 
siebie postać łódzką; alicui spe- 
ciem latronis, udawać kogo za 
zbójcę; poet.; przemienić, homi- 
nes in rnltus ferarum: arbor in- 
dnit se in florem (okryło się); in 
florę noro pomis se induit arbos; 
przybrać, mores Perssrum; sibi 
eognomen: nomm ingemnm; b) 
wpaść między co, zawiklać się, 
zaplątać się, se rallis, hastis; sti- 
mulis; Se in laqueos; se in cap- 
tionus; mdui confessione sua (dać 
się złapać); se mucrone (prze¬ 
bić się). 

IiidOrsaoo, durui; 3. twardnieć, 
drętwieć, corpns indnruit usn. 

IudCeo, 1. stwardzać, nadawać 
twardość, hartować; — przenoś, 
induiatuś timor, wzmocniona bo- 
jażń. 

Indus, patrz Indi. 
ludu*, i, n. główne rzeka w In- 
dyi; 2) rzeka wc Frygii i Karyi, 
zwaaa także Calbis. 

Indurtri»,ae, i. nieustanaa czyn¬ 
ność, działalność, nstlność, natę¬ 

żanie sił, pilność, przemysł, ma¬ 
gna industria bellnm appararit; 
ponere indnstriam in scribendo; 
non mediocris est iudustriae, z tr. 
bez.; do lub ei ind ust na, nmyśł- 
nie, z zamiarem. 

Zytduatrie, pnyat. pilnie, staran¬ 
nie, przemyślnie, przezornie, cas¬ 
tra a cohortrtms indnstrie defen- 
debantur, quis diiitindustrins? 

Indiutrius, a, um, pilny, skrzęt¬ 
ny, starowny. 

ludutlae, arum, i. rozejm, zawie¬ 
szenie broni, facere, petere, con- 
serrare, per indntias, przez czas 
rozejmu. 

InSbrto, 1. npajać 
Inedia, ae, i. wstrzymanie »ię od 
pokarmu, głód, rigiliis et inedia 
necatus; inediam sustinere. 

Ineditnr, a, um, nieogłoszony, 
nicobwieszczony, niewiadomy. 

InSlegans, tis, niepiękny, źle do¬ 
brany, nieudatny, copia orationis. 

Inel«<rautor, przysi. niepięknie, nie¬ 
kształtnie , bez smaku, scribere. 

Ineluetabilis, e, nieuchronny, nie¬ 
unikniony, renit summa dies et 
inetuctabiie tempus; fortuna om- 
nipotens et ineluctabile fatum. 

Inemórior, mori, umierać przy 
czćm, spectacnlo dapis. 

Inemptus, a, um, niekupiony, da- 
pibus inemptis onerare mensas. 

Inenarrabilis, e, niewymowny, 
trudny do opisania, labor. 

Ineaarrabiliter, niewymownie, nie¬ 
wypowiedzianie, w sposobie trud¬ 
nym do opisania. 

Inenodabilis, trudny do rozwiąza¬ 
nia, ciemny, zawiły. 

Ineo, ii (czasem iri), itum, Ir®, 
wchodzić, in erbem; — przenoś, 
zaczynać, poczynać, iniens aaiaa 
(wiek młodzieńczy); ritia ineuntis 
adolesccntiae; ab ineunte aetate, 
adolescentia; 2)przech. wejść w co 
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lub na co, douuiii, arbom, agrum 
iiomanam, conriria, riam; zaczy¬ 
nać, iaito acetale, bierne, tertia wi¬ 
gilia (z początkiem trzeciej stra¬ 
ży): — przenoś, a) -wchodzić w u- 
rzędowaaie, lob czynność jaką roz¬ 
poczynać, magistratom, consula- 
tnm, honorem, imperium; iter, 
conririum dedie; pngnam, proe- 
linm; bellnm cum aliquo; h) roz¬ 
trząsać, rozważać, rozpoznawać, 
rationem alicujns roi; podać, po¬ 
kazać, aumerum ałicujns rei; po¬ 
wziąć, przedsięwziąć, ułożyć, po¬ 
stanowić, consiiium de aliqua 
re, alicujus rei, contra aliqueai; 
z tr. bez. tollare: Ib consilia iai- 
re, radzić o czćm; in aliqnam 
riam, udać się jaką drogą; ta¬ 
lem rationem inire, wyrachować, 
roztrząsnąć, także: kroki zrobić; 
gratiam ab aliquo Inb apud ali- 
quem, zjednać, zaskarbić sobie 
czyje względy; societaiem cnm ali- 
que, wejść z kim w związki sto¬ 
warzyszenia; suflragia, zacząć glo¬ 
sować; poet somnnm, zasnąć. 

Inepte, prt^tt, niestosownie, nie¬ 
dorzecznie, nie w swoim czasie. 

Ineptia, ae, i. niedorzeczność, nie- 
rozum, rzecz niestosowna, w licz. 
mn. brednie. 

Inoptua, a, um, niesposobny, nie¬ 
dorzeczny, uitwkisowny, nihil ia- 
sclens ant ineptum. 

Ineąuttibilis, e, o miejscu, gdzie 
konno jeździć nie można, campns. 

Iuermis, e, i inerntas, a, um, 
bezbronny, uieuzbrojony; — prze¬ 
noś. nieobezoajmiony, slaby, in 
phiiosopbia; nieobrażający, nie- 
uszczypliwy, carmen. 

Inerrans, tjs, nie błądzący, rze- 
czov>. w licz. mn. inemntes, gwiaz¬ 
dy stale. 

Inm$, ertis. bez sztuki,niezgrabny; 
zwykło, nieczynny, bezwładny. 

gnnśny, tępy, leniwy, homo, se- 
uectus; — przenoś, nieruasający 
się, stojący, aqna; leżący odło¬ 
giem, terra, glebae; aietrawiący, 
stomachus; na próżnowaniu spę¬ 
dzony, tempus, hor .; poet; tak¬ 
że: wprawiający w nieozynaośc, 
Bomuna, frigns, poet 

Inertia, ae, i. uiezgrabność, brak 
sztoki; zwykle: nieczynność,gnu¬ 
śność, lenistwo, Uboris; operis. 

Ineruditua, a, um, uieuezony, nie¬ 
umiejętny. fi pneuoś. 

Ineeoo, J. przynęcać, wabić, wlai 
lnevit*bilia, e, nieuchronny. Bita 
nuikniony. 

IneZettaa, a, um, nieponuzoay, 
spokojny. 

Inexoua*biUs, nio mogący aię u- 
uietrinnió. 

Inemettfttua, a, um, niewpra¬ 
wny, Biewyćwiczouy, miles, bis- 
trio, eloquentia. 

lnexhaustus,a, nm, niewyczerpa¬ 
ny, metalia; nionasycouy, ańdi- 
tas legcndi. 

Inewortbilts, o, nieubłagany, aie- 
upreszony, in aliquem, adrersus 
aliqaem. [budzony 

JneKperseetua, a, um, nieprze- 
Inexpertu«, a, aa, nie mający 

w osom doświadczenia, z prz, 3. 
lub 4. z przy na. ad: exeroitus bo¬ 
nia lub ad boua inoxpertoa atque 
insuetns; 2) niedoświadczony, nie- 
probowany, ne quid inexpertum 
frusłra moritura reliuquat: h) wie¬ 
wy próbowany, niesprawdzony,pup- 
pis; remedium; Mes. 

IneipiŁbilis, e, nieubłagany, za¬ 
wzięty, zacięty, odium: 2) nie- 
dający się oczyścic (religijnie), 
scelus. 

Inezplebiiis, e, nienasycony, sto¬ 
machus; ooptditaa. 

Xnexpletus, a, sin, uienapolniony, 
nienasycony, poet. 
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IiwwpUoibiUs, e, nierozwikłany, 
ścisły, nio dąjący 6ię rozwikłać, 
Tiseniam; — przenoś. vm imbri- 
im; droga trudna do przebycia 
dla deasczów: ros, legatio, niepo¬ 
dobne do wykonania; facilitas, do 
aieccgo nie prowadząca; haoc iuex- 
płieaiiłia esse dictis, niepodobne 
do wyjaśnienia, niezbadane. 

Iiw^lorMui, t, u>, niewyśle- 
dsony, nieznany, rada; ineiplora- 
to, bez wyśledzenia, bez zasią- 
gnienia poprzednio wiadomości. 

InnłpmnabUla, niepodobny do 
zdobycia, arx; locus; — przenoś. 
via, nieprzystępna, niepodobna do 
przebycia; peet.: gTauten, trawa 
trodna do wykorzenienia. 

Inewapeotątna, a, uia, nieoczeki¬ 
wany, niespodziany. 

Inezstlnotua, a, um, nieugaszony, 
niepodobny de ugaszenia, iguis;— 
przenoś, nienasycony, niezaspoko¬ 
jony, fames, libido; niewygasły, 
nieśmiertelny, nomen. 

IneieaperibUie, e, nieprzebyty, 
traduy do przejścia, niedostępny, 
munimootani, altitndo; — przenoś, 
o) niepokonany, rfe fsts; ójnieprze- 
wyższony, inexsaperabilia baec 
erant 

inaxtrio*h*lia, e, nie dający się 
rozwikłać, skąd się trudno wydo¬ 
być, errtwe* (o labiryncie). 

laJSttae, pnytl. niasztuciuie, nie¬ 
kształtnie. 

Inftbrlottua, a, tan nieobrobio¬ 
ny, robora. 

lnfn»*U, pnj/tl. niedelikatnie, bez 
smak ii. 

Infaełtus, i Inllottaw, a, uw, 
niedelikatny, niezgrabny, non iu- 
facetus, dość przyjemny. 

Infaoundus, a, lim, niewymowny, 
niebiegły w wymowie. 

Infamia,, ae, i. niesława, hańba, 
rei; infamia adspergi, flagrare, 

być okrytym hańbą; resarcire in- 
famiam, poprawić sławę; poet.: 
o osobie, która hańbę przynosi: 
nostri infamia seculi. 

Infamie, e, osławiony, niecny, bo- 
mines ritiis infnmes, Alpes frigori- 
bus infames; 2) hańbiący, niesła¬ 
wę przynoszący, pax; qnae omnia 
apud nos infamia ponnntnr. 

Influno, 1. ostawiać, obwiniać, 
mocno przyganiać, aliquem. 

In fandus, a, nm, trudny do wy¬ 
słowienia, niesłychany; smutny, 
straszny, dolor, caedcs, mors; rze- 

cmw. infanda, orna, n. straszne 
rzeczy, okropności; przysl. infau- 
dnm lub infanda, straszliwie, 
okropnie. 

lniana, fauti« (odia i for), niemó- 
wiący, niemy, homo, statua; szcze¬ 
gół. o dzieciach nie mogących 
jeszcze mówić: jeszcze młody, ma¬ 
ły, filius, puer; rzeczoie. in- 
fans, niemowlę; — przenoś, dzie¬ 
cinny, tyczący się dzieci, pectora 
iufantia; iufants ragiat er* puer; 
omnia fuere infantia; niewymo¬ 
wny, uie mający daru wymowy, 
nihil Lentu lo iDfańtins; ne infan- 
tissimus eistiŁtrer, Fannii historia. 

Infantia, ae, i. niemożność mó¬ 
wienia, linguae; szczegół, a) nie- 
laowlęctwo, wiek dziecinny, dzie¬ 
ciństwo; b) brak wymowy. 

Infant lto, e, do niemowlęotwa 
ściągający się, dziecinny. 

Infaroio, farsi, fartum, 4. napy- 
chac co czart, nadziewać. 

Iafitno, ars, odurzyć, omamić, 
głupim czynić. 

InJtustua, a, om, nieszczęśliwy; 
niepomyślny, hotno infaustus bel- 
lis; amicitia; auspicium. 

Infeetor, aria, m. farbiarz. 
Inlbotus, a, um, nieobrobiony, 
niewyrobiony, argentum, aurom 
(w sztukach, w massie); 2) nie- 
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zrobiony, niewykończony, re in- 
fecto i infectis rebus, nie skoń¬ 
czywszy rzeczy; infecta wiotori* 
lnie odniósłszy zwycięztwa); in- 
feolo bello (nieukończywszy woj¬ 
ny}; reddere infectum (przeszko¬ 
dzić skutkom, w niwecz obrócić); 
pro infecto babere; facta atque 
iofecta canerc, co było i cze¬ 
go nie było głosić: 3) niemożny, 
niepodobny, rei nihil jam in¬ 
fectum Metello credens. 

Infecundua, a, um, niepłodny, nie- 
ży-zny, nieurodzajny. 

Infelicitas, atis. nieszczęście. 
Infelieiter, przysł. nieszczęśliwie. 
Infellx, ioia, nieszczęśliwy, ho¬ 
mo , puer, patria; z przyp. 2 ani- 
mi (co do usposobienia umysło¬ 
wego); hj sprawujący, zapowiada¬ 
jący nieszczęście, nieszczęśliwy 
dla kogo, eisiiium: monstrum, 
vates; arbor inf., drzewo, którego 
owoce poświęcone były bogom 
podziemnym, na którem zwykle 
złoczyńców wieszano; c) nieuro¬ 
dzajny, niepłodny, oleaster; terra 
frugłbus infelir 

Infenaa.prryW. po nicprzyjacielsku. 
Infenso, 1. być nieprzyjaznym, po¬ 
stępować po uieprzyjacielsku. 

Infensus, a, um, nieprzyjazny, 
zagniewany, rozjątrzony. 

Infer i internie, a, nu, dolny, lo- 
ca, marę (Toskańskie m.); o za¬ 
chodzie gwiazd infera in loca 
abire. szczegół podziemny, flu- 
mina, dii; r:eaav>. mferi orum, 
m. podziemni, umarli, świat pod¬ 
ziemny, ab inferis ezeitare, revo- 
care, wskrzesić; 2) st. wy i, infc- 
rior, niższy co do położenia, pars, 
loeus, spatinm, Pannonia i t. p.; 
rersus (pentameter); inferiora, niż¬ 
sze części; pod względem czasu, 
późniejszy, nowszy, młodszy, aeta- 

tc inferior; erant inferiores, quam 
illorum aetas; co do liczby: mniej¬ 
szy, słabszy, inferior nu mero na- 
vium; iuferior copiis; pod wzglę¬ 
dem rodu, stanu, godności, zna¬ 
czenia, mocy i t. p., niższy, słab¬ 
szy, podlejszy, inferiorem esse, ae- 
cedcre, być pokonanym; ordines, 
causa; inferiores animo; indignius 
vinci ab inferiore; dignitato non 
inferior; non inferiora secutur, 3) 
stop. najw. «) mfimus, a, um, naj¬ 
niższy, ostatni, inf. radices montis; 
ad infimos montes (u spodu gór); 
collis lnami apertas (u spodu); 
także: ab infimo; pod względem 
stanu, godności i t. p., najniższy, 
najmniejszy, najpodlęjszy, faes po¬ 
pali; ex mfima plebe: mhmo lo¬ 
co naius; mfima couditio serrorum: 
rzectotc infimt, orum, m. najniż¬ 
si, z nizkiego bardzo rodu, ut 
communis infimis, par principibus 
rideretur; adyeraus infimos justi- 
tiam serrandam esse; także: pre- 
cibus infimis (najpokorniej) petere; 
b) imus, a, um, najniższy, radi¬ 
ces montis, gradus. sedes, con- 
viva; tox 'bas); ab imis nngui- 
bus ad verticem, od stóp do gło¬ 
wy; ab imo pectore, z głębi pier¬ 
si; rieciow. ab imo, z dołu; imo. 
w głębi; ima petrae; summa imis 
confundere (wszystko pomieszać); 
pod względem stopnia, godności; 
superi imiąue dcorum: pod wzglę¬ 
dem czasu: ostatni, mcosis; ad 
imum Thrai erit, wreszcie, na- 
koniec. 

Iofercie, patrz Infarcio. 
Inter i, patrz Infer. 
1. Inferius, a, um (od infero), 
przyniesiony, podany na ofiarę, 
stąd: Tinom inferium, wido ofiar¬ 
ne, ofiarowane bogom przed sko¬ 
sztowaniem; inferiae, arum, i. ofia¬ 
ry czynione cieniom zmarłych. 
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2. Imfariaa, priym, w step. wyi, 
met. *. patrz Infcr; 2) patrz Infra. 

In Orna*, ma, który jest i. miejsc 
nizkich. 

InAnini, a, um, nizki, parter, 
stagna; szczegół, podziemny, dii; 
rex (Pluton); Jono (Prozerpina): 
palus (Styks). 

Infero, intuli, illatnm, inferre, 
wnosić co na co, ir co, z 4 prz. 
i przyim. in lub ad, lub z prz. 3; 
pedem inferre, wchodzić, wstępo¬ 
wać, także poet; gressum; mortui 
corpus eodett (pogrzebać). Stąd 
w szczegół, a) we względzie reli¬ 
gijnym: składać ofiary, przynosić 
na ofiarę, spumautia cymbia lac- 
tc; honores Anchisae, poet.; b) wno¬ 
sić do rachunków, rationes; pora¬ 
chować co komn, sumptum ciri- 
bns; we względzie nieprzyjaciel¬ 
skim : manus alicui lub in aliquem, 
napadać na kogo; vim alicni, gwałt 
komu zadać; pedem alicui, ude¬ 
rzyć na kogo; także: grad nm: po¬ 
gnam; se inferre lub inferri, wpaść, 
z przyim. in i 4 prz. lub z prz. 3.; 
se per medios; quo se infcrebat; 
concitato impetu se inferro; signa 
inf. in hostem lub hostibua, nieść 
chorągwie naprzeciw nieprzyja¬ 
cielowi , napaść na niego, uderzyć; 
betlnm iuf. wydać wojnę, wypo- 
wiedzićć, alicui; Iialiae; in Ita- 
liam; contra patriam; arma infer¬ 
re, wkroczyć z wojskiem, wojnę 
zacząć; 2) przenoś, w ogóle: 
aj se ipse łnferebat, wmieszał się; 
se iu periculum, wystawić się na 
niebezpieczeństwo; A) sprawić, wy¬ 
rządzić, zadać, zrobić, alicui vul- 
nus, injuriam, moram, controrer- 
MSun de re, wszcząć; spem, mi- 
•eiicoTdiam, wzbudzić; terrorem, 
pnestraszyć; mortem, zabić; rui¬ 
nom gloria® slienjus, ujmować ko¬ 
mu sławy; c) wszcząć, eermonem, 

alicajus ni; wnieść, 
przytoczyć dać, causam; alicui 
causam Łoili, szukać pozoru; 4) 
wyraz logiczny: wnioskować, wnio¬ 
sek zrobić. 

Inferreo, ferbui, 2. rozgrzać się. 
Infeste, przysl. po nieprzyjadel- 
skn, facere. 

Infesto, 1. wpadać po niepnyja- 
cielsku, napastować, niepokoić, 
marę, munitiones, Africam; Scyl¬ 
la latoś dextrum, laerum Charyb- 
dis iufestant. 

Znfestus, a, nm, 1) bier. wysta¬ 
wiony na niebezpieczeństwo, nie¬ 
pokojony, via, itinera, ciritas, riła; 
infestum ha ber® aliquid (= Infe- 
Rture); 2) w znacz. czyn. zagraża¬ 
jący, nieprzyjazny, pnykry, nie¬ 
nawistny, dokuczający, canes, re- 
giones, eiercitus, provincia; zwy¬ 
kle z przyp. 3. animo infesto Bo- 
manis; gens infestissima nomlni 
Romano; quum ei esset infestissi- 
mns; o meczach, które nieprzyja¬ 
cielskie natarcie wskazują: lancet, 
pila, infestis signis impetem fa¬ 
cere. 

Infioet-, patrz Infacet-. 
Infldae, patrz Infitiae. 
Imloio, feci, fectum, napuszczać, 
aliąnid aliqua re; szczegół, ą) far¬ 
bami napuszczać, farbować, se Ti- 
tro (pomalować się); riros san- 
guine (zafarbować); poet: ora pa- 
ror albus inficit, nigTi Tolnmina 
fumi infecere diem, kłęby czar¬ 
nego dymu dzień zaciemniły: — 
przenoś, nczyć, kształcić, napoić 
wtajemniczać, infici debet iis ar- 
tibas; b) zaprawić czćm szkód li- 
wem, pocula reneno; stąd: zepsuć, 
zatruć, zarazić, pabnla tabo; acr 
infectus; — przenoś- animum de- 
liciis, desidia inficere; ritiis inf; 
inficimur opinionum praritate; poet. 
aliis eiuitur iiifectnm scelus (inni 
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oczyszczają się ze zbrodni, którą 
zestali skalani). 

Infloior, patrz Infitior. 
Infldćlis, e, niewierny, niedotrzy- 

mujący obietnic, nierzetelny. 
Infidelitas, atia, i. niewierność, 
nierzetelność, brak wiary, amici- 
tiarum. 

Infidus, a, nm, niepewny, zawo¬ 
dny, fałszywy, zdradliwy, niewier¬ 
ny, nie wart zaufania, amicus; so- 
cietas regu;: par; promissa; mens; 
ciritas Ithodioruin. 

lufigo, fizi, firum, 3. wbijać, wty¬ 
kać, utkwić, wrazić, sidera certis 
infiza sedibns (osadzone, umiesz¬ 
czone); signum inf. (utkwić cho- 
rągieńr); gladium Łosti in pectus; 
lauceatn pectori; sagitta per tho- 
racem infigitur; dentes iu ruinę 
re; hamos; w znacz. bier. być 
utkwionym, basta jnfigitur portae; 
tela corporibus infiza; pila infiza; 
infizum corpori signum; vulnus— 
przenoś, inf., zadać ranę; wpo¬ 
ić, wrazić, utkwić, zatopić, cura 
erit infiza amino, res memoriae 
iufiza, anirnus iufizus est in p&- 
triae caritate; infizus pectori do- 
lor haeret. 

Infimua, a, urn, patrz Infer. 
Infiado, fidi, fissum, 3. rozłupać, 
rozdzielić, sulcos telluri, brózdy 
robić, sulcos mariinf., próćmorze. 

Infinitas, atis, i. nieograniczoność, 
nieskończoność, infinitatem omnem 
peregrinabatur, po całym świeci® 
wędrował. 

Inflnite, prttpl. nieskończenie, nieo- 
graniczenie, bez granic. 

Inflnitio, ónia, i. nieskończoność. 
Inflnitus, a, u ta, nieograniczony, 

bez granic; pod względem czasu: 
bez kouca, nieskończony; pod wzglę¬ 
dem liczby: niezliczony, bardzo 
liczny, rozliczny, bardzo muogi; 
inf. nobilitas, bardzo znaczna licz¬ 

ba szlachty; a cni nimfa iafini- 
tum ridetur (jeżeli się komu za¬ 
nadto obszemćm wydaje); rzeczom. 
infinitum, i, n. nadzwyczajna mno¬ 
gość, auri atque argonti; — prze¬ 
noś. nieograniczony, bez granic, 
imperium, potestas, spes, odium; 
infinita animo complecti; 2) nieo¬ 
znaczony, nieokreślony, ogólny, 
res; ąuaestio. 

Inflrmatio, Suta, ż. osłabienie, od¬ 
pieranie dowodów, zbijanie zarzu¬ 
tów. 

Tnflrmfi, przysl. słabo, niebardzo; 
inf.animatus, niebardzo ożywiony. 

Inflrmitas, Mis, i. słabość, vale- 
tudinis, ririum, puerorum; — 
przenoś, w odniesieniu do umy¬ 
słu: słabość, niestałość, animi, 
mentis, lub samo infirmitas; veri- 
tus infirmitatem. Gallorum (nie¬ 
stałości). 

Iniirmo, 1- osłabiać, siły nadwe¬ 
rężać; — przenoś, osłabiać, fidem 
testis, unieważniać, odjąć moc, 
Legem. 

Inflrmiu, a, um, słaby, chory, 
bezsilny, pod względem oiała 
i zdrowia, corpus aunis infir- 
mum; — przenoś, słaby, niedo¬ 
łężny, lękliwy, trwożliwy, animus; 
terrentur infirmiores (lękliwsi). 

Inllt, sł. ułomne, zaczyna, z tryb. 
bez. postulare, praedicare; czasem 
samo infit; et talibus infit, tak 
mówić zaczyna; najczęś. u poet. 

Infitlae, arom, i. zaprzeczanie, 
używa się tylko w 4 przyp. ze 
słowem eo, infitias ire, zaprze¬ 
czać; qnod nemo it inf.;. także 
z 4 przyp. i tryb. bez. alterum 
infitias eo nos — dedisse. 

lafltlalis, e, przeczący, quacstio. 
Inflti&tio, Cnie, i. przeczenie, za- 
przoczanie. 

Inflti&tor, Aria, m. zaprzeczający, 
szczegół, wypierający się składu 
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pieniężnego, albo otrzymanej wy¬ 
płaty, zły dłużnik, 

InflUor, 1. przeczyć, zapierać się 
czego, nie chcieć o czćm wiedzieć, 
aliquid; non est infitiandum Han¬ 
nibalem praestitisse. 

InflammŁtlo, dnia, i. zapalenie, 
pożar; — przenoś, zapal poetycki, 

laflammo, 1. zapalać, rozpalać, 
taedas; — przenoś, pobudzać, za¬ 
grzewać, zapalać, ad gloriam; 
cupiditate honorom; popalam iu 
aliąuem. 

Inflite, przysl. nadęto, dumnie, 
pysznie, z przesadą, inflatius per- 
acribere; inflatius fama percrcbue- 
rat (wieść rozgłosiła coś w posta¬ 
ci przesadzonej). [wzdymanie. 

Inflitio, dnie, i. nadęcie, wzdęcie, 
Inflitu*, a, um, nadęty, wzdęty, 
stąd: rozpuszczony, capilli. 

In&atuj, us, m. dęcie, tibicinis; — 
przenoś, natchnienie, divinns. 

Infleoto, flcii, fleium, 3. nachylać, 
zginać, zakrzywiać, bacillum; nastr. 
bier. schylać się, zakrzywiać się, si¬ 
nus ad nrbem infiectitur; zwracać, 
vestros oculos; zmieniać, vestigia 
sui cursus; o glosie: vocem inf., na 
ton żałosny nastroić; — przenoś, 
nakłaniać, wzruszać, rozczulać, a- 
liąuem lub sensns; precibus; na¬ 
kręcać , jus gratia. 

Infletus, a, um, nieopłakany. 
Inflezio, btrfs, i. zgięcie, laterum. 
Infllgo, fliii, flictum, 3. uderzyć 

czem w co, o co, caput parieti- 
bus; alicui alapam, dać policzek; 
alicui Tulnus, zadać Tanę;—prze¬ 
noś sprawić, wyrządzić, alicui 
turpiłudiuem. 

Mo, 1. nadymać,dąć w co, tibias 
infl. lub samo inflare, grać na 
dętym instrumeucie; także: infla- 
re sonum aliquem, zanucić; 2) 
nadymać, ody mać, ambas bnccas; 
wzdymać, amnis iuflatus aqnis; 

inflaTit rehementius, dal się le- 
pićj słyszeć. — przenoś, podnieść, 
zwiększyć, animos, spem; na str. 
bier.: nadymać się, pysznić się, 
inflaii secundo proelio. 

Inflao, fluii, fluzum, 3. wpły¬ 
wać, wpadać, in Ponturn, in ocea- 
num; in amnes; lacum; stąd: a) 
zwalić 6ię, wpadać, wchodzić 
w wielkiej liczbie, influentes in 
Italiom Gallorum copiae; bj.wkra¬ 
dać się, wciskać się, iu aures po- 
puli; in animos. 

Infodio, fodi, fossnm, 3. zakopać, 
zagrzebać, hominem, puerum; cor- 
pora terrae; wkopać, taleas in 
terram. 

Informatio, bnis, i. wyobrażenie, 
pojęcie. 

Informis, e, niekształtny, brzydki, 
szpetny, hiems, cadarer. 

Informo, 1- nadać kształt materyi, 
clypeum; wystawić w słowach 
obraz jakiego przedmiotu, opisać 
jakim ma być, oratorem; nadać 
kształt w myśli, wyobrazić co so¬ 
bie, cogitationem; kształcić przez 
uaukę, aetatem puerilem ad hu- 
mani talem. 

Infortunatus, a, um, uieszczęśliwy. 
Infortunium, ii, w. nieszczęście. 
Infra, przysl. infera, od infer) 

na dole, w dolnej części, u spo¬ 
du, stop. wyż. inferius, niżćj; in¬ 
fra nihil est, nisi mortale; 2) pnyim. 
rządzi prz.4. a) pod, poniżćj, in¬ 
fra oppidum; infra cum locum; 
b) w odniesieniu do wielko¬ 
ści; maguitudine infra dephantos 
(mniejszy jak słoń); cj pod wzglę¬ 
dem wartości i godności, res hu- 
manas infra se positas arbitrari; 
omnia infra se esse. 

Infraotio, bnis, i. nadłamanie; — 
rzenoś. ani mi, upadek na duchu, 
rak odwagi. 

Infractus, patrz infringo. 
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InfragUis, e, nie dający «ię zła¬ 
mać, skruszyć; — przenoś, mo¬ 
cny, vox, 

Dofrimo, fremni, 3. szemrać, mru¬ 
czeć. 

Iafrenltus, a, om, nieokiełznany, 
equites, jazda, której konie są nie¬ 
okiełznane. 

Infrendo, Sre, i -eo. Sra, zgrzy¬ 
tać, dentibus icfrcndens. 

IafrSnia, o, i -U3, a, um, bez 
wędzidła; Numidae (na koniach 
hez wędzideł). 

Infróno, 1. okiełznać, wkładać wę¬ 
dzidło; infrcnant cormm (kieł- 
znają do zaprzęgu Konie); — prze¬ 
noś. hamować, ukrócić, wstrzy¬ 
mywać. 

InfrSnua, patrz Infrenis. 
Infreąueas, tis, 1) w przestrzeni: 
aj nieliczny, niegromadny, w ma- 
14j liczbie znajdujący się, nieu- 
zupełniony co do liczby, hostos; 
copiae, senatos; b) nielicznie od¬ 
wiedzany, uczęszczany, obsadzony, 
zamieszkały, pars orbis infreąuens 
aedifidis erat ; signa infreąueutia 
armatis; infrequentissima urbis, 
części miasta najmniej zalndnione; 
causa, mało słuchaczów mająca; 
2) w odniesieniu do czasu: rzad¬ 
ki, rzadko gdzie bywający, lub 
czyniący co, sum Bomae infr.; 
cultor deorum. 

Infraauentla, ae i. nieliczne ze¬ 
branie, senatus. 

Infrioo, fricui, frictum i fdo&tom, 
1. nacierać. 

Znfrtogo, fregi, fractum, 3. poła¬ 
mać, nadłamać, skruszyć, remum, 
lilia, vestes (podrzćć); — przenoś, 
przemódz, powściągnąć, aliquem; 
osłabić, wycieńczyć siły, zniwe¬ 
czyć, znieść, rim militum, cona- 
tua adrersariorum, spem; animum; 
pacem; improbitatem hominum; 
glorlam; infractui, osłabiony, sra- 

łotry, animuj, Latini; Juno: bj roz¬ 
bić co na czem lub na kim, in- 
fregit cratera viro; zranić, skale¬ 
czyć, lumbos postibus. 

Infrona, frondis, bez gałęzi, bez 
drzewa; ager, pole bezleśne. 

Iafuoitoa, a, um, ubarwiony, u- 
piększcny, ozdobny, oratio. 

Infuła, ae, i. infuła, przykrycie 
głowy kapłanów i Westalek białe 
i szkarłatne z materyi wełnianćj, 
przewiązywano przepaskami; uży¬ 
wali także tej infuły proszący 
uroczyście o pokój, przebaczenie, 
opiekę tnb laskę, inermes cum in- 
fulis sese porta foras proripiunt; 
zdobiono nią także bydlęta prze¬ 
znaczone na ofiarę; hostia stans 
ad aram, lanea dum nirea circum- 
datur infuła Titta; w ogóle: ce¬ 
cha religijnego poświęcenia, stąd: 
infulae imperii Bomani, nienaru¬ 
szalne, nietykalne grunta państwa 
Krymskiego. 

Infundlbulum, i, n. lejek. 
In fundo. Mdi, fnsum, 3. wyle¬ 
wać co w co, lub oa co nalewać, 
aquam; nardnm; Tenenum alicui; 
nimbum desuper alicui, carem 
tabellis; poet. poculum alicui; 
o przedmiotach suchych : nasypać, 
narzucać, gemmas litoribus; ju- 
mentis hordea; ssgittas ratibiis 
Stąd: przenoś, na str. hier. ą)wejść 
w wielkiej liczbie, wtargnąć, wpaść, 
agmina infusa in Graetiam; po- 
pulus infnsus circo; poet. sole in- 
fuso (dom. tenis), ze świtem, z po¬ 
czątkiem dnia; b) poet humeris 
infusa capilios, mając włosy spa¬ 
dające na ramiona; infundi gre- 
mio, collo, rzucić się na-łono, na 
szyję, uściskać; 2) wciskać się, 
wchodzić, homines humiliores in 
alienum infnnderentur genus; roz¬ 
szerzać się, Titia in ciTitatem; 4e- 
trimsnta ciritatL 
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lafusoo, 1. śniadćm robić, przy¬ 
ćmić, poczernić; — przenoś, spla¬ 
mić, zeszpecić, zepsuć, przyćmić, 
gloriam, militiam gloriosam 

Ingaunl, orum, m. plemie Ligu¬ 
ryjskie w wyższćj Italii, którego 
główne miasto n&zyw&ło cię Al- 
bingaunum,stąd: Albingauni Łigu- 
res, mieszkańcy tego miasta. 

Ingemino, 1. podwajać, powtarzać, 
toccs, ictns, terrorem; nieprzech. 
ingeminant austri, wzmagają się, 
ciamor, curae, ignes. 

Ingamisoo, gemui, 3. wzdychać 
nad czem, ulli mało. 

Ingemo, gemni, 3. wzdychać nad 
czem, iu aliqus re, alicui rei; 
także: aliąuare; 2) opłakiwać, in- 
teritnm. 

Inginóro, 1. wszczepić, zaszcze¬ 
pić; aliąuid: non ingenerantnr ho- 
minibus mores; 2) tworzyć, ro¬ 
dzić, wydać, societas, quam in- 
ganera.it natura. 

Ineenióaa,przi/ii. dowcipnie, prze¬ 
myślnie, rerba collocarc. 

Ingenióeus, a, um, usposobiony, 
zdatny z przyrodzenia do czego, 
ager ad sogetes; roz sonis iinitan- 
dis; o osobach: dobremi zdolno¬ 
ściami obdarzony, bystry, przeni¬ 
kliwy, dowcipny: poet. res est iu- 
geniosa dare (dawanie wymaga 
wiele przezorności). 

Ingenlum, ii, w. własność przyro¬ 
dzona, arrorum; o ludziach: a) 
temperament, charakter, sposób 
myślenia, ing- docile, como, mi- 
te; ingenia ferocia, molliora; Tir 
ingenii prarissimi, param cirilis; 
ingema immiiia natura (dzikie uspo¬ 
sobienie); uti ingenio suo; iug. sno 
vi»ere; (j zdolnośćprzyrodzona,ta¬ 
lent, zdatność, admodum subtilis 
ingenio; mores ingeniique facul- 
tates; ingenium atque rirtuc; tar- 
dmn, acntum, magnum .ing.; in¬ 

genii acies lub acumen (bystrość 
umysłu); rersań in re cum inge- 
nio (dowcipnie, rozumnie); c) ge¬ 
niusz, siła twórcza, dowcip, który 
się objawia w wynalezieniu rói- 
nych rzeczy i w delikatnych żar¬ 
tach, calliditas et celeritas inge¬ 
nii; superari ingenio, auctoritate; 
ingenio abuudare; ad fingendum. 

Ingena, gentis, bardzo wielki, o- 
gromny, nadzwyczajny, pecunia, 
praeda, acerrus; numeras; znacz¬ 
ny, znakomity, ingens genua; in- 
gens haberi coepit; ingens yiribus 
(bardzo silny). 

Inginue, prysł, jak przystoi czło¬ 
wiekowi szlachetnego rodu, edn- 
całus; 2) szczerze, otwarcie, con- 
fiteri. 

Ingeamtes, itis, i. stan wolno 
urodzonego, szlachotne urodzenie; 
stąd: szlachetny sposób myślenia, 
uczciwość, 

Ingeatius, a, um, wolno urodzo¬ 
ny, pochodzący od rodziców, któ¬ 
rzy nie byli niewolnikami; stąd; 
e) szlachetny, uczciwy, przyzwoi¬ 
ty, jak wypada na człowieka wol¬ 
nie urodzonego, animus, stadia 
artes, mores; b) słaby, rires, poet 

Ingero, gessi, gestum, 3. wnosić, 
wkładać w co, rzucać, ligna fo- 
co; szczegół, o pociskach: hastas 
in teigus; saia, tela, missilia,ja- 
cula in aliqnem lub alicui; stąd: 
yerbera ing. (bić!; — przenoś, 
ing. se omnium oculis, wszędzie się 
pokazywać, także; naturae erosa 
se ingessit, probra, conricia ali¬ 
cui (miotać, rzucać); alicui omnia 
imperia, narzucać; podobnież: ałi- 
quem (narzucać sędziego stronie). 

Inglgno, gónui, genitum, 3. na¬ 
dać co c przyrodzenia; ingenita, 
wrodzone zdolności. 

Ingióriaa, a, nm, niesławny, nie¬ 
znany. 
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lagt&ffczt, Si, i. gardło; — prze¬ 
noś. żarłoczność. 

Ingróte, przysl. nieprzyjemnie: 2) 
niewdzięcznie. 

Inęr&tia, te, i. w 6. przyp. in- 
gratiis, wbrew woli czyjćj, na 
złość (alicnjus); niechętnie. 

Inor&tue, a, om, nieprzyjemny, 
oratio, alicui; 2) niewdzięczny, 
niepamiętny, in ałlquom, contra 
aliqnem; z przyp. 2. salutis, za 
ocalenie; 6) niezawdzlęczony, sin 
ingrata csse sciam. 

ln*ravi»oo, ?re, stawać się cięż¬ 
kim; — przenoś, zwiększać się, 
studium philosophiae; ingr. mor- 
bus, pogorszą się, wzmaga się, 
fenus, annona, powiększa się; ae- 
tas, serum (przybywa lat) i t. p.; 
2) dozuawać ociężałości, corpora 
defatigatioue ingrarescunt. 

IngraTo, 1. obciążyć, obładować, 
puppem; — przenoś, pogorszyć, 
robić nicznośnćm, ingrarat haec 
saerus Dranccs. 

Ingredioc, gressns, 3.1) nieprzech. 
aj wstępować, wchodzić; po nie- 
przyjacielsku: wtargnąć, wkroczyć, 
z przyim. intra, in, ad i przyp. 4. 
lubzprz. 34 —przenoś, jąć się czego, 
począć jaką rzecz, przystąpić do 
czego, wdać się w co, in eam 
orationem, in sermonem, in cau- 
sam, in helium, in rationemstu- 
diorum; in rempubiicam (zacząć 
sprawować urzędy publiczne); b) 
postępować, iść, tardius; pedibus; 
restigiis (iść w ślad); in arris; 
per ni rem; quacunque ingreditur,— 
przenoś, restigiis patris (wstępować 
w ślady, naśladować). 2) przech: 
w co łnb na co wchodzić, wstą¬ 
pić na co, przystąpić do czego, 
aotuun, dosram, nrbom, Tiam; iter, 
udać się w podróś; pontem; po 
nieprzyjacielsku: uderzyć na ko¬ 
go, napaść, targnąć się, wkroczyć 

dokąd, wtargnąć, sMq««in; fines-, 
regnum; — przenoś, a) narazić się, 
perlenia; naśladować, restigia pa¬ 
tris; bj wdać się w co, rozpocząć, 
causam, orationem; z tryb. bez. 
dicere, scribere, facere, descri- 
bero; samo ingredi, zacząć mówić, 
poet. sio contra est ingressa V*> 
ntu; łacrimis ingressu., obortis 

Ingzeaaśo, ónts, i. wejście, fori 
(na rynek); — przenoś, wstęp, po¬ 
cząłeś, 2) chód, chodzenie. 

Ingrama, as, m. wejście, wchód, 
prohiberi ingroesu; — przenoś, 
wstęp, początek, ingressus capore, 
wziąć początek; 2) chód, cho¬ 
dzenie. 

Ingrao, grui, 3. spadać, zwalić 
się, rzucić się na co, Aeneas in 
gruit Italia; — przenoś, zbliżać 
się, zagrażać, nastawać, pcricu- 
lnm, ris; terror, fuga, defectio 
sociorum, belli clades ingrnerunt; 
rurki ingrnnnt in remi ges; armo- 
rumqne ingruit horror. 

Inguen, inla, n. przednia częśt 
biodra, słabizna, łono, częściej 
w licz. mn. niższa część brzucha. 

Ingurgito, 1. o zbytkowaaiu w po¬ 
karmach i napojach: objadać się, 
opijać się; — przenoś, zatopić się, 
zabrnąć, se in flagitia; opanować, 
zabrać gwałtownie, se in copias 
alicujUB. 

Ingustłtos, a, mn, niekoiztowany, 
nietknięty. 

Inhabilia, e, niezręczny, niezgra¬ 
bny, trudny do użycia, nańs, te- 
lum; niezdatny, niedogodny, ad 
aliquid. 

Inhobi Wbili*, e, niemieszkalny, 
pusty, niezamieszkany. 

Inhabito, 1. zamieszkać. 
Znbaoreo, haesi, haesum, 2. wię¬ 

znąć, lgnąć, przylepić aię, trzy¬ 
mać się czego, ad sazainhaeren- 
tos; sidera sedibus suis inhte- 
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rent; — przenoś, być z kim w po¬ 
łączeniu, alicui; oddać się czeinu, 
studiis; utkwić, in mente; być 
w związku, rirtutes virtutibus; 
poet. inh. oculis, snuć się przed 
oczyma; canis inbaesuro similis, 
jakby jui miał chwytać źwierza. 

Inhaaroaoo, haesi, hacsum, 3. za¬ 
haczyć się, zabrnąć; - przenoś, 
utkwić, poetae leguntur et inhae- 
rescunt in mentibns. 

Znhłlo, 1. tchnąć na co, ochuchać, 
owionąć, alicui aliquid. 

Inhibeo, hibui, hibitnm, 2. wstrzy¬ 
mywać, zatrzymywać, tamować, 
kłaść tamę, przeszkadzać, wlaśc. 
i przenoś, impetom rictoris, equos, 
fugom; inhiberi rii potuit, quin-; 
narem retro inhib. lub inh. remis 
lab samo inhibere, w tył płynąć, 
cofać się, nie obracając statku, 
aby nie dać poznać, ie się cofa; 
2) naznaczyć, ograniczyć, modom; 
wykonywać, sprawować, używać, 
imperium in deditos; supplicia a- 
licui; naznaczać, daninom (karę 
pieniężną). 

Inhlbitio, ónis, i. zatrzymywanie; 
remigum. cofanie okrętu. 

Inhio, 1. otwierać usta z powodu 
zdnmienia lub chciwości, uberi- 
bus; — przenoś, żądać czego chci¬ 
wie, pragnąć czego bardzo, here- 
ditatem, aurum; upatrywać chci¬ 
wie, jtnhians reclusis pectoribus 
consnlit eita. 

Inhoneate, przytl. nieuczciwie, ha¬ 
niebnie. 

Inłumestua, a, um, nieuczciwy, 
haniebny, poet. brzydki na spoj¬ 
rzenie. 

luhonóratua, a, nm, nicuczczony, 
bez czci, rita, bez znakomitego 
urzędu; 2) nieodarownny, niewy- 
uagrodzony, aliquem inhonoratum 
dimitlere. bez znaczenia. 

Inhonćrua, a, nm, nicuczczony, 

Inhorreo, łre, drętwieć od stra¬ 
chu lub zdumienia, domus princi¬ 
pia inhorrnit. 

Inhorreaoo, horrui, 3. sterczćć, 
najeżać się, spicea jam campis 
mewis inhorrait; aper inhorrnit 
armos, dzik grzbiet najeżył; ma¬ 
rę inhorrescens, wzburzoną, na¬ 
jeżone falami; inhorrnit unda te- 
nebris (wzburzyło aię morze i stra¬ 
sznym zaćmiło się mrokiem); o lu¬ 
dziach: drętwieć, drżeć od strachu; 
inhoTTescit Tacuis; także: vim: 
poet.: inhorrnit aer; mobilibus ad- 
rentus reris inhorrnit foiiis (wiatr 
wiosenny poruszył liście). 

Inhoąpitalis, c, niegościnny, [ność. 
InhospittUitaa, atis, i. niegościu- 
Inhoapitua, a, um, niegościnny, 
tecta; 2) niezamieszkany, Syrtis; 
tesqua. 

Inhumine, pnytt. nieludzko, dzi¬ 
ko, nieczule; niegrzecznie. 

rnhumŁmtaa, Atis, i. nielndzkość, 
mianowicie: o) dzikość, okrucień¬ 
stwo; b) niegrzedmość, grubiań- 
stwo; c) skąpstwo, sknerstwo. 

Inhcmłmter pnytt. nieludzko, 
niegrzecznie. 

Znlmmimu, a, um, nieludzki, 
mianow. a) dziki, okrutny; b) nie¬ 
grzeczny, grubiański; ej nieuksztal- 
cony. 

Inhumitua, a, um, niepogrzebióuy. 
Inibi, pnyil. tamże, inibi esse, 
w tóm samćm miejscu, albo tuż 
prawie być; 2) w odniesieniu do 
czasu: zaraz, wnet, quod sporne 
debemus aut inibi esse, aut jam 
esge confectum. 

Inlmtce.przyłć po uieprzyjacielsku. 
Inimloitia, ae, nieprzyjaźń, zwy¬ 

kle w licz. mn. inimicitias gere- 
re cum aliquo, być z kim w nie- 
przyjaźni; concipere ex aliqua re, 
poróżnić się o co; deponere, po¬ 
godzić się. 
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Inlmleo, 1. powaśnić, poróżnić, 
pokłócić, in* miseras inimicat 
urbes. 

Inimfcul, a, om, nieprzyjazny, 
nieprzychylny, alicni; inimicissi- 
mnm nomini Bomano; rzeczne. 
nieprzyjaciel, nc inimicissimum 
snom secum haberet; Phihppi do- 
nms ac familiaeinimicissimos; ali- 
quem insectari tanquam inimicom 
ot hostem, także o narodach: ini- 
mici poptdl Bomani; o rzeczach 
nieżywotnych: przeciwny, szkodli¬ 
wy, odor nerris inimicus; inimi- 
cum est, jest szkodliwe. 2~hosti- 
lis, nieprzyjacielski, we względzie 
politycznym, poet 

Inimit&billa, e, trudny, niepodo¬ 
bny do naśladowania. 

Xai<ju®, jtrzysl. nierówno; — prze¬ 
noś. niegodziwie, niesprawiedli¬ 
wie; 2) niechętnie, ferre. 

Iniqoitae,*tl«, i. nierówność, nie¬ 
dogodne położenie, loci; — prze¬ 
noś. przykry, niekorzystny stan, 
rerom, temperom; 2) nierówny 
podział; — przenoś, niesłuszność, 
niesprawiedliwość, niegodziwie, 
hominis. 

IniOgnu, a, um, nierówny, pogna 
(cc do sil), loeus (co do położe¬ 
nia); — przenoś, nieżyczliwy, nie¬ 
zręczny, defensio, niedogodny, 
tempns; b) niecierpliwy, niechętny, 
iniqoo auimo allqnid ferre, animo 
intono andire aliqnid; 2) nieró¬ 
wno rozdzielony, a zatem: za wiel¬ 
ki, pondus, sol (upał); albo za 
nudy, hemina; przenoś, niespra¬ 
wiedliwy, niesłuszny, niegodziwy, 
garowy, lex; condrtio; iniqonm 
est, z tryb. bez.; ruane. nie¬ 
przyjaciel. 

Initio, 1. 'przypuszczać do taje¬ 
mnic religijnych, aliquem Cereri; 
aliqnam Bacchia. 

Initium, U, n. początek, zaczęcie 

jakićj rzeczy snmere, ponere, da¬ 
ru, facere, zrobić, wziąć, dać po¬ 
czątek, zacząć; initio, na począt' 
ku, początkowo; w licz. mo. aj 
pierwsze początki, pierwiastki; 
b) początkowe zasady jakićj umie¬ 
jętności, artificiorum, mathemati- 
eorum; c) punkt wyjścia, cogao- 
scendi; d) ród, pochodzenie, ca¬ 
łus ohscurissimis uatus; e) wieszcz¬ 
ba (auspicia), od ktćrćj się wszyst¬ 
kie ważniejsze czynności zwykłe 
zaczynały; 2) tajemnicza cześć re¬ 
ligijna Carery, Bachusa, tajemnice 
Eieuzyjskie, Bachanalia, także Ka» 
hirów w Samotracyi. 

Inltue, us, •». przyjście, przyby¬ 
cie, rołucres te, diva, tuumque 
significant initum. 

Ini*sto, jęci, jectum, 3. wrzucić, 
wtrącić, rzucić, z przyim. in i 4. 
przyp. lub z przyp. 3.; se in me- 
dios hostet;; — przeaeś. a) wda¬ 
wać się w co, zwracać się do 
czego, rozpocząć, manus se inji- 
cit in allquid; b) w mówienia: 
dać się słyszeć, napomknąć, nad¬ 
mienić, wspomnićć, alicui aliquid; 
alicni de aliqua re; imperitis in- 
jecerat nomen nsenm; także sa¬ 
mo inji;nnperinjecit; c) sprawić, 
zrządzić, być przyczyną, przyczy¬ 
nić się do czego, przyprowadzić 
do czego, nabawić, napełnić, nar 
tchnąć, alicni timorem, parorem, 
terrorem; curam, stadiom, spem, 
snsp.cionem, admirationem soi, 
certamen, tomoltura, moram, can- 
ciationem, cogitationem, raligio- 
nem; 2) narzucać, rzucać na kogo 
lub na co, securim alicni; terrara 
alicni; arbores comwlo sarornm, 
brachu- collo; peJiis hac injecta 
est; pontem £luraini; narzucić, 
włożyć, wdziać, siM retem: pal¬ 
liom alicni; alicni traso*, catetiaa, 
Tincala, laqnenm; w przedmiocie 
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prawniczym: injicere manum ali¬ 
cui, pozwać do sądu; zwyczajnie 
zaś: przywłaszczyć sobie, opano¬ 
wać, zagarnąć co jako swoją wła¬ 
sność; — przenoś, mihi Teritas ma¬ 
tm ro injecit;injecere manurn Farcae. 

lajuounde, pnytł. nieprzyjemnie. 
Injuounditaa, atis, i. nieprzyje¬ 

mność. 
Injucundua, a, urn, nieprzyjemny, 
niemiły, przykry, ostry. 

Injungo, jurni, junctum, 3. spoić, 
wprawić, wstawić, tignos in asse- 
ros; 3) przyłączyć, przydać, vi- 
neas et aggerem muro; nneas moe- 
nibus; — przenoś, a) zrządzić, wy¬ 
rządzić, alicui injuriam, ignomi- 
niam, detrimentum reipublicae; 
b) włożyć, narzucić, obarczyć, alt- 
cui ouus taborem, serritntem; 
inimicos alicui; nec sibi ullius 
rei motam necessitatemqueinjange- 
bat, quin-, nie dał się niczem 
wstrzymać, aby-. 

Injuritue, a, nieprzysięgły, który 
nie przysiągł. 

Injfirla, ae, i. krzywda, niespra¬ 
wiedliwość, zniewaga, hańba, obel¬ 
gą, złe obchodzenie się, injuriam 
alicni inferre, imponere, innnit- 
tere, f&cere; injuria aliquem af- 
ficere, wyrządzić krzywdę; pro- 
pulsarc, repel lere, odpierać; z prz. 
drag. tak w znacz, czynnćm, kto 
wyrządza, jako i bier., kto dozna¬ 
je, stąd: injnris amicorum, suo- 
rum cirium (od nich pochodząca); 
ini. judicii, niesprawiedliwość wy¬ 
roku; przeciwnie: inj. rmptorum, 
legatorum, soceri, patriae (im 
wyrządzona); injuria tua (którą 
wyrządziłeś); tnjurlA, niesłusznie, 
niesprawiedliwie, z krzywdą; band 
injuria, słusznie; uec injuria, i 
słusznie; per injuriam, z krzywdą; 
2) przedmiot niesprawiedliwości, 
rzecz niesprawiedliwie zabrana. 

injuriam obtinere, odebrać to, oc 
było niesłusznie wzięte; 3) zem 
sta, kara za krzywdę wyrządzoną, 
inj. cacdis. 

Injurlóse, pnytł. niesprawiedli¬ 
wie, z krzywdą. 

Injurldeue, a, um, niesprawiedli¬ 
wy, krzywdzący, in proximos; — 
przenoś. swawoluy,szkodliwy, ?en- 
tus, poct. 

Znjurius, a, um, niesłuszny, nie¬ 
sprawiedliwy. 

Injussue, a, um, nie mający roz¬ 
kazu, injussa virescunt gramina, 
same z siebie, bez uprawy. 

Injusaue, ns, m. bez rokazu, uży¬ 
wa się tylko w 6 przyp. injussu 
imperatoris, ne injussu pugnam 
ini ret. 

Injuets, pnytł. niesprawiedliwie, 
przeciw prawu. 

Injuetitia, ae, i. niesprawiedli¬ 
wość. 

Injuatu*, a, um, niesprawiedliwy, 
nihil injustnm agens (nic niespra¬ 
wiedliwego);—przykry, zbyteczny, 
nad siły. onus, fascin; snrowy, 
ostry, uoiorca. 

Ini- patrz ill-. 
Tnm. patrz imm. 
Inn&bUln, e, niezdatny do pływa¬ 
nia, unda. 

Innaaoor, natus, 3. rodzić się gdzie, 
wyróść na czćm, z przyp. 3. lub 
6. sodem solo; sili* agris; — 
przenoś, powstać, brać początek, 
in hac elatione cupiditas innascitur. 

Inn&to, 1. wpływać w co, płynąć 
dokąd; in concham; innatat unda 
dulcis freto; 2) pływać gdzie, na 
czćm, w czćm, z przyp. 3; pourt. 
z przyp. 4. undam innatat al- 
nus. 

Iimatna, a, um, wrodzony, przy¬ 
rodzony. 

Innwelgabilu, e, nieżeglowny, nie- 
spławny, niezdatny do żeglugi- 
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Inneoto, nexui, Herom, 3. wpla¬ 
tać, splatać, wiązać, obwijać, o- 
kręcać, córa as; tempora sertis; 
fances laqueo, rincula gutturi; — 
przenoś, causas mor&ndi, zebrać 
i przytoczyć razem przyczyny 
zwłoki; innectere frandem aticai, 
uknuć zdradę. 

Innitor, nirue i nisus, 3. wspie¬ 
rać się na czćm, podpierać się, 
opierać się o co, in cubitum, ba- 
culo, templa innixa columnis; poet. 
latać, aris innizaalis;—przenoś, 
wspierać się, haee in hnmeris 
omninm nostrum innitnntur- 

Inno, 1. pływać po czćm, flurio; 
poet. fturios innare rapaces; prze¬ 
pływać, Stygioe innare lacus; pa- 
ibs Słygiam innare paludem. 

Innooeng, tis, nieszkodliwy, inno- 
centis pocula Lssbii; epistoła; con- 
teationes; ruina; 2) niewinny, cno¬ 
tliwy, praetor, homo innocentis- 
simns. 

Innooenter.yinysł. niewinnie, cno¬ 
tliwie, opes innocenter paraiae. 

liuaooentia, ae, i. niewinność, po¬ 
czciwość, powściągliwość, pra¬ 
wość. 

hmóane,pny8l. nieszkodliwie, nie¬ 
nagannie. 

Innocuua, a, u, nieszkodliwy, 
herbae; bezpieczny, litns; stąd: 
nie. inny, nienaganny, rizimus 
L ' "' Uae; agere cansas innocnas, 
stawać w sprawie w obronie nie¬ 
winnych; 2) nieuszkodzony, ca- 
rinae. 

(nnotesoo, notni, 3. dać się po¬ 
znać, aliqoa re. 

Znnćwo, 1. odnowić, wznowić, se 
ad suam intemperantiam, do nie- 
powściągliwości powrócić. 

Inmntas, a, urn, nieszkodliwy, 
tela; stąd: niewinny, poczciwy, 
bez winy, maluit innozium plecti; 
plnrimos innozios occidit; z prz. 

2. lub 6; 2) nieuszkodzony, nie¬ 
skażony, narigia, magistratus. 

Innubo, nupsi, nuptum, 3. wejść 
do familii przez połączenie się 
związkiem małżeńskim, ne thalamis 
Aur&m patiare innubere nostris; 
ea, qnae innupsisset. 

Innubns, a, urn, nieoźeniony, nie¬ 
zamężna, innuba permaueo (o Sy- 
billi); laurus (w odniesieniu do 
Dafny w laur przemienionej, któ¬ 
ra została niezamężną). 

Innumeribilie, e, niezliczony. 
Immmerabilitaa, fitls, i. niezli- 

czoność, niezliczone mnóstwo- 
Innumerabiliter, prsysl. bez liku. 
Innumeroe, a, urn, niezliczony, 
bardzo liczny, gentes; hostii. 

Innuptus, a, urn, niepołączony 
związkiem małżeńskim, puella, Mi- 
nerva: 

Irtnutrio, 4. karmić gdzie, wycho¬ 
wywać, innutriri castris. 

Ino, us, i. córka Kadmusa, żona 
Atamasa; stąd: Inóua, a, um, 
tyczący się Iny. 

Inoblttus, a, nm, pomny. 
InobrutuB, a, nm, nieprzywalony, 
niezatopiony, Dencalioneas effugit 
inobrutns undas. 

Inobserratus, a, um, niepostrze- 
żony. 

Inooco, 1. bronować. 
Inoffensuo, a, um, niedoznający 
przeszkody, zawady, pędom inof- 
fensum referre; marę inofiensum, 
niemające przeszkód do żeglugi; 
rita, szczęśliwe, ne żadne prze¬ 
szkody, przykrości nienarażoue. 

Incfaoióaus, a, um, nieczyuiący 
zadość swoim powiuuościom; nie¬ 
grzeczny, iu aliquera; 2) zrobio¬ 
ny przeciw powinności, testa¬ 
mentom. 

Inolesoo, oliwi, 3. wyrastać na 
czćm, wrastać, udo libro; mnlta 
diu concreia modis inolescere miris. 
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Inwnl&Mns, a, nm, te dobrćj 
wieaMZby» nieszczęśliwy. 

Isofita, •«, i. br»Ł, niedostatek, 
nbóstwo, frumentaria, publice; 
frugum, rei frnmentariae; tecti; 
loci, consilii, rerom omuium; ami- 
citiam ex ioopia natam; iuopiam 
tolerare raercede mauuum. 

IaopłałbOis, e, nie dający się 
wystawić w myśli, wyobrazić. 

Inoptnana, tis, niespodziewający 
się, nieprzygotowany, iuopinante 
Cnrione, przeciw raniemanin K.; 
inopinantes depTehendit, na nle- 
przygotowanych napadł. 

Inoplnitus, a, nm, niespodziany, 
nagły, nieprzewidziany, fes, ma¬ 
tom, praeda, finis Titae; rzeczom, 
inopinatnm, coś niespodziewane¬ 
go; nihil inopinałi, nic niespo- 
dziewanego, inopinato, niespodzia¬ 
nie, znienacka. 

Tnepinue, a, nm, niespodziewany, 
poeb risns, qnies, facies. 

Inops, Spis, bez pomocy, bez ra- 
tnnkn, będący w niedostatku, ubo¬ 
gi, inopes reiicti a duce; solare 
inopem, inops aerarinm; zpiz. 2. 
aaziiii, consilii, pscis, laris et 
fnndi; acris; somni cibiąne, sae- 
culnm inops oratorom; mentis et 
animi (bez rozumu); rersos ino- 

rerom; inops amicorom, tak- 
ab amicis; causa inops rerbis. 

Inoritoa, a, nm, uieopowiedziany 
urzędów nie; legali Te inoraia re- 
Terteront, nic przełożywszy urzę- 
downie przedmiotu, dla którego 
byli wydani. 

Inordinitua, a, nm, nieuporząd¬ 
kowany, będący w nieporządku, 
milites, hostes; rzeczom, iuordiua- 
tnm, i, n. nieporządek, nieład, 
idque ex inoidinato in ordinem 
addozit 

Inentt*, prąysł. nieozdobnić. 
I&orn&tos, a, nm, uieozdobny. 

prosty, niewykwiutny, rerba; 2) 
nieebwałony, niesławiony, non ego 
te meis cbartis inornatom sileri 
patiar. 

Inoua.a, nm, patrz Ino. 
Xnp- patrz Imp. 
Xnq.tuun, patrz Inqnio. 
Inęules, ótia, niespokojny, hnma- 

num genua. 
InqnUtua, a, nm, niespokojny, 

animns. 
lnqnilinns, i, m, mieszkaniec bez Srawa własności, dzierżawca, prae- 

iorom alicnjns; priratarnm ae- 
dinm; inqnilinua cińs Bomae,nie 
w Bzymie urodzony. 

Inąulnate, pnytl. nieczysto, bru¬ 
dno, bez wyboru. 

Inęuinitus, a, nm, nieczysty, 
oszpecony, splamiony, skalany; 
nieszlachetny, adolescentia Titiis 
inquioata. 

Inęuino, 1. splamić, zeszpecić, za¬ 
nieczyścić, właś. i przenoś. Te¬ 
stem, aqnam renenis; aere tem- 
ptu anreom (wiek złoty zamienić 
na miedziany); se Titiis; famara 
alterins. 

Inęuio, zwykle inqnam, inqnis, 
inqnit, tłotco ułomne, mówię, po¬ 
wiadam, kładzie się po jednym 
Inb kilku wyrazach, po zaczęciu 
przytoczenia cudzych słów; est to¬ 
to, inquit, signum; przy powta¬ 
rzaniu dla większćj dobitności; 
huuc nnnm diem, hnne, inquam, 
defendo; po nawiasie, zwłaszcza 
długim. 

Inęulro, quialvi, ęuisitum, 3. wy¬ 
szukiwać , śledzić, właś. i przenoś, 
corpus; honestas, qnam natura 
maiime inquirit; 2) badać, roz¬ 
trząsać, iu aliquem, patrios in an- 
nos; in se; ouuia ordine; Titia 
alicnjns; de capitalibns; ze zda¬ 
niem względnóm: cum inquiritnr, 
qnid seqnatnr; szczegół, w znacz. 
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sąd.: roztrząsać to, co jest do 
skargi przeciw komu potrzabnćm, 
in a)iquem. 

Inąuisltlo, ónis, i. wyszukiwanie, 
śledzenie , 2) roztrząsanie, bada¬ 
nie, reri; szczegół, w znaczeniu 
prawnem: roztrząsanie przedmiotów 
potrzebnych do skargi przeciw 
komu. 

Cnębialtor, óris, m. śledzicie!, ba¬ 
dacz, rerum; 2) śledzący sądo¬ 
wnie, oskarżyciel, 

Inęuisitue, a, um, mtest. od 
Inguiro. 

Inr- patrz Irr. 
InsalObris, e, niezdrowy. 
Insalut&tue, a, um, niepozdrowio- 
ny, niepożcguany. 

Insanftbiilft, e, nieuleczony, nie- 
dający się uleczyć, morbus; — 
przenoś, niedający się poprawić, 
ingouium, homo, caput. 

Insśae, pnysł. bezrozumnie, sza¬ 
lenie. 

Inrinia, ae, i. utrata rozumu, 
szaleństwo, zapamiętałość, żądza 
meumiarkowana, zbyteczne unie¬ 
sienie, in insauiam incidere; ali- 
quem ad insauiam adigere, scele- 
ntainsania bełli (szal); libidinum; 
2) natchnienie poetyczne, au me 
ludit amabilis insania? 

Xnsanio, 4. szaleć, wściekać się, 
tracić rozum; poet o zapędach 
miłości, zbytecznćj żądzy: insanit 
statnas emendo; scelere et raalis 
(w skutku); także: insauiens Bos- 
porus; z przyp. 4. similem erro- 
rem (szaleć w podobny sposób); 
■olennia (jak zwykle). 

IńisnitM, fttis, i. zły stan zdro¬ 
wia, choroba. 

Zhaanus, a, um, 1) bier.: bozro- 
lamny, szalony, wściekły; uter est 
iaianior hprum; — przenoś, sza¬ 
lony, burzliwy, fluctuc, yeati; 
nadzwyczaj wielki, silny, montc>, 

moles, trepidatio, cupiditas; na¬ 
tchniony, yates, poet.; 2) w znacz, 
czyn-: sprawujący szaleństwo, 
aqua. 

InsatiŁbilis, e, nienasycony; — 
przenoś, cupiditas, ayaritia, cru- 
deiitas, animus; 2) laki, któiyo 
®ię nasycić nie można, ciągle a q 
podobający, pulchritudo, ranatm, 
species. 

InuaturŁbiUs, e, nienasycony, ab- 
domen. 

Znsatur&billter, prigtt. nienasyce¬ 
nie, nienasyconym sposobem. 

Insoendo, scendi, scensum, i wła¬ 
zić na co, wstępować, wsiadać, 
in currum, in arborem; agmm. 

XD»oien», tis, niewiedzący, nie¬ 
świadomy; inscieute eo, bez jego 
wiedzy. 

Inactenter, pnytt. nieumiejętnie, 
in flarę tibiam; niebacznie, nie¬ 
roztropnie, facere. 

Icsoientla, niewiadomość, niezna¬ 
jomość, we względzie podmioto¬ 
wym : se propter inscientiam ieyi- 
tatomque ?ulgi nihil gravius le 
civitate judicare (dla ciemnoty 
gminu); we względzie przedmio¬ 
towym: locorum, belli, usus liL., 
2) brak wiedzy, w znaczeniu filo¬ 
zof! cznćni. 

Insoite, pnytt. nieumiejętnie, nie¬ 
zgrabnie. 

Inaaitia, aa, ł. nieumiejętność, nie¬ 
świadomość czyja: barbarorum: 
nieznajomość czego: negotii ge- 
rendi; rerum, artis, legum. 

Insoitus, a, um, niewiedzący, nie¬ 
świadomy niesposobny, nierozu¬ 
mny; 2) nieznany. 

Inaolua, a, um, niewiedzący, nie- 
świadomy rzeczy, nieobeznajmiony, 
homo; non *um inscius, wiem; 
omnibus iusciis (bez wiadzy, gdy 
nikt o tem nie wiedział, potaje¬ 
mnie) z przyp. 2. omnium rerum. 
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culpae in3. (wolny od winy); ze 
zdaniem względnem. inscii, quid 
in Aedais gereretur. _ 

Insaribc, scripsi, scriptum, 3. pi¬ 
sać co na czćm, wpisać, nomen 
in scutis; libris nomen suum; le¬ 
gom nomina trópaeis; nt in peri- 
colo sno inscriberent (aby w wy¬ 
roku wydanym na niego dopi¬ 
sali); — przenoś. <t) wrazić, ali- 
qoid in aniroo; nacechować, wy- 
piętnować, aliąuid in fronte ali- 
cujus; b) przypisać, przyznać, si- 
bi nomen philosophi; cj uważać za 
sprawcę, współuczestnika czego, 
deos aceleri, osłaniać zbrodnię 
pozorami rehgijnemi, poet; 2) dać 
napis (tytuł, adres), epistolam pa¬ 
tii; librós inscripsi rhetoricos; ora 
torem meum, sic enim inscripsi; 
oratio, quao inscribitun pro Sul¬ 
la; poet.; a) wVwzywać, sna qnem- 
qne deornm inscribit facies; a) 
oznaczać, wydrążać ryty, rersa 
pulris inscribitur hasta. 

Inaoriptio.Cnla, f. napisanie, no- 
minis; 2) napis, tytuł księgi. 

Ineoulpo, seuipsi, scnlptum, 3. 
wyryć, wyrżnąć rylcem, feedus 
insculptum columna; — przenoś, 
wrazić, res habere insculptas in 
animo. . 

tnaóoo. secul, sectum, 1. nacinać, 
rozcinać, aliqnid dentibua 

Inwotitio, ćtda, ż. ściganie, go¬ 
nienie za kim, hostis; — pTzenoś. 
prześladowanie, przy mawianie, na¬ 

gana, pnncipnm. 
Innoctator, órłe, prześladowca, 
nieprzyjaciel, plebis. _ 

Inaaotor, 1. uganiać, ścigać, aves; 
także bi«r.: iiisectatus. ścigany; - 
przenoś, karcić słowami, audaciam 
improbornm; dokuczać, aliąue® 
.ehementius; lżyć, aliqnem male- 
dietii; b) pilnie uprawiać, terram 
rastris. 

Tnseotua, a, um, patrz inseco. 
Itwenesoo, senni, 3. zestarzeć się 

przy czćm, libris. 
Insepelio,sepclii, sepultum, 4.po¬ 

grzebać; — przenoś, ukryć. 
Insepultua, a, um, niepogrzebio- 

ny; sepultura insepulta, pogTZeb 
bez przyzwoitych obrzędów od¬ 
byty. 
nsoęuor, eecutns, 3. następować 
(w odniesieniu do czasu, przestrze¬ 
ni, kolei), hunc Themistocles in- 
secutus est; aunus inscąuens; pro- 
ximus huic insequitur; uoz iuse- 
cuta est; iuseąuitur clamorque 
Tirum stridorque rndentum; 2) 
ścigać, gonić, nastawać, aliquem 
gladio stricto, aliquem bello; cla- 
morc et minis: mors inseąuitor 
aliquem; — przenoś, arya jacto 
sarninę, pilnie uprawiać, poet.; 
conrellere rimen insequor, pracu¬ 
ję nad tćm, aby-; non te in*e- 
quor, ut erndia® (nie mam za¬ 
miaru); ścigać, prześladować, nunc 
eadem fortuna riros tot casibus 
actos iuseąuitur; dokuczać, irri- 
dendo; Antonii familiarna tnse- 
ąuebautur; powstawać na co, 
tnrpitudini ritae. 

Insiro, aśrl, Bitum, 3, wsiewać, 
wszczepiać, zaszczepiać, zasadzać; 
przenoś, a) wcielić, in Calctinor, 
zaszczepić, noras opinioues, ritia; 
stąd; insitus, wrodzony, lub przez 
wychowanie nabyty, insitus meu- 
ti cogniliouis amor; odium; o) 
połączyć, corpora aaimis. 

Inaero, serui, sertum, 3. wprawić, 
wsadzić, wetknąć, pueria ci bum 
in os, ramos terrae; falces łon- 
guriis; collum iu laąueum; fur- 
ca capiti ejus insert*; rostrnm la- 
geuae; — przenoś, oculos in peo- 
tora alienjus, zajrzćó w tercet 
dodać, wtrącić, pauca Terba Mfir- 
moni, jocoi historiae; wmieszać. 
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4eo» minimis rebus; se turbae, 
proeliis, bellls; pomieścić, scellis; 
obłożyć, wysadzić, przyprawić, 
przyozdobić, gemmas soleis; wło¬ 
żyć, catcnam collo. 

Inaorto, J. wsadzić, wetknąć, si- 
nistram clipeo. 

InierTio. 4. służyć, być aa usłu¬ 
gi , nadskakiwać, hołdować, alicui; 
stosować się do czego, tempori- 
bus; 2) starać się o co, oddać się 
czemu, ubiegać się, studiis eorum; 
artibus; honoribus; commodis; m fi¬ 
gi* hrmitati corporis quam inge- 
nii acumini; omnibus rebus, wszel¬ 
kie siły natężać na co. 

Inslbilo, 1. świstać, gwizdać, 
Euras. 

Inaideo, oćdi, sessum, 2. siedzieć 
na czćm, in dorso; toro; oquo; 
osiąść; yspor inscdit Apuliae; — 
przenoś, zająć, opanować, osiąść 
gdzie, utkwić; iu animo; in men- 
to species; 2) przech. opanować, 
locum; ad insideuda Minera. 

Inaidiae, a rum, i. a) ludzie zasa¬ 
dzeni, którzy na kogo czyhają, 
insidias eqnitum collocare, dispo- 
nere; bj miejsca zasadzki, in in- 
sidiis collocare milites; insidias 
intrare; c) podejście, zdrada, pod¬ 
stęp, zamach, insidias facere Ti- 

tae; struero, instruero; parare; 
per insidias lub insidiis, zdra¬ 
dziecko. 

Inaidiator, Aria, w. żołnierz będą¬ 
cy na zasadzce, czatujący; 2) czy¬ 
niący zamach, godzący na co, im- 
perii. 

Łwldior, 1. zasadzać się, robić 
zasadzki, alicui; Firaeco; quos- 
dam insidiari; czyhać, czatować 
mcc, 8omno mańtorum; tempori 
lub tempońbus. 

InstdlćsB, prtytł. zdradliwie, ped- 
stępuie. 

Instdlósus.a, um, zdradliwy, pod¬ 

stępny, rerba; faciee oculie insi- 
diosa meis. 

Inaldo, oMt, sessum, 3. usiąść na 
czem, z przyp. 3. apes msidunt 
floribns; osiąść gdzie, zając jakie 
miejsce z przyp. 3. lub 4. silvis, 
jugis Etruriae; tuuulos; cineres 
insedissse supremos; credit digitos 
insidere membris, zdaje mu się, 
że palce jago wraziły się, wtło¬ 
czyły się w członki posągu (wy¬ 
kutego z kamienia); — przenoś, 
utkwić, zakorzenić się, fervor in 
Tenis, dolor; in animo, in memo- 
ria; tibi insedisset suspicio; mv 
cula insedit in norniue populi 
Koman). 

Inaigue, is, n. pata Insignis. 
Insignio, 4. odznaczać, przyozda¬ 
biać, clipeum auro; agroslropae- 
is; na stronie bier. odznaczyć się, 
stać się pamiętnym, tempom, nul- 
lis calamitatibus insignirentur; nul- 
la tristi nota insiguitus est. 

Inaignls, e, odznaczający się, ude- 
rzający, znaczny, maonlis insignis; 
Fboebus insignis criuibus; insi- 
gnis ad deformitatein; — przenoś, 
odznaczający się, znakomity, nad¬ 
zwyczajny, studium, improbitaa, 
impudentia, contumeUa. Stąd: nt- 
aow. iusigne, is, w. a) znak wo¬ 
jenny, hasło; bj chorągiew, flaga; 
cj w Ucz. mu. insiguia, oznaki 
godności, urzędn, sacerdotum, pon- 
tificalia, regia; w ogóle: ozdoby, 
świetność, rirtutis, rloriae; distin- 
guere orationem Terborum ct sen- 
tentiarum insignibus. 

Tnaignite, pnytt. znacznie, bardzo, 
impudens, improbus. 

Insigniter, przytt. bardzo, w spo¬ 
sób odznaczający się, qno uwi- 
6aius ornarentur milites; rempu- 
biicarn insigniter moderaturus. 

Insignttus, u um, znaczny, łatwy 
do poznania, wyraźny, conforma- 
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tio, imago; 2) ir oczy wpadający, 
odznaczający się, imridia, focinus. 

Ioafllo, siłui i silii, fcoltum. 4. 
wskoczyć w co lob na co, rzucić 
się, najechać, in eqmim, in pha- 
laagas, Aetnan; undas; arboris 
ramie; prorae puppique. 

InstmuUtlo, dnia* i- oskarżenie, 
obwinienie. 

Tnłtmńifl. 1. obwiniać, zarzncac 
co komu, posądzać, ałiquem; fal- 
so aliquem: falso crimine aliquein; 
aliguem proditionis lub proditio- 
nis crimine; criminibus falsis; cu- 
piditatis, avaritiao; także; quod 
ego insimulo; z 4 przyp. i tryb. 
bez.: insimulant bomiuem disces- 
sisee; quod eos nisimulemus omnia 
incerta dicere. 

Indnoćrue, a, um, zepsuty, cruor. 
Inaltnittlo, ćuls, i. wkradanie się 
do serca, ujmowanie sobie kogo. 

Wmn, i. wprowadzać pizez miej¬ 
sce ciasne lub kręte, ordines, qua- 
cunoue interralla data essent; se 
ins. lub insiuuari, wciskać się, 
wkradać się, zwykle z przyim. in 
lub inter i 4 przyp. sc in turmas 
equitum; inter coipus et arma; 
z prz. 3. se ins. alicui; -przenoś, se 
insinuare, lub insinuari, lub in- 
sinuare in aiicnjus familiaritatem, 
lub in aiicnjus familiarcm usum, 
in consuctudinem alicujus lub ali¬ 
cui; 86 in sermonem hominum; 
wlać, wpoić, wrazić, vitam mo- 
resque feris mentibus. 

Inaipieaa, tis, nierozsądny, bez- 
rozumuy. 

Inelpienter, przytl. nierozsądnie, 

głupio. 
Innipientia, ae, i. nierozum, głu¬ 

pota. 
Insiato, stiti, 3. stanąć, stąpić na 
co, opierać się na czem, in jugo; 
iustiteraat ramis; poot. z przyp- 4. 
utque pedum primis infans vesti- 

gia plantis institerat; gdy pier¬ 
wsze kroki stawiać dziecię zaczę¬ 
ło; firmiter, mocno stanąć; szcze¬ 
gół. nastawaó na kogo, ścigae, 
acrius bostibus institit; — przenoś, 
gorliwio kolo czego chodzić, zaj- 
inować się, et mente et auimo iu 
helium; z 4 przyp. rationom belli; 
munus; także: spei (oddać się); 
poet.: sic institit ore (tak zaczął); 
2) stać spokojnie, zatrzymać się, 
stellae insistunt; — pizeuoś. zo¬ 
stać przy czem, zatrzymać się nad 
czem, vitiis alicujus; importune; 
z tryb. bez. flagitare. 

Insitio, ónl; , i. szczepienie, sa¬ 
dzenie płonek; 2) czas szczepienia. 

Inaltiwue, a, um, wszczepiony; — 
przenoś, nieprawdziwy, podsunię¬ 
ty, liberi 

Insociabilis, e, nietowarzyski. 
Insolen*, tis, meprzyzwyczajony, 

z przyp. 2. belli; malarum artium; 
insolens emiratur; niewprawny, in 
dicendo; 2) niezwyczajny, uderza¬ 
jący, nieużywany, verbum; nad¬ 
zwyczajny, wielki, lactitis, vo- 
luptas; niepohamowany, dumny, 
swawolny, ne insolentiores redde- 
rentur; nihil nnquam nequo inso¬ 
lens neque gloriosum ei oro ejus 
csiit. 

Insolenter, przytl. przeciw zwy¬ 
czajowi, niezwykle, nad miarę, 
zbyt często, insolentius abutitur, 
2) zuchwale, dumnie, bardo, 
gioriari. 

Inaolentia, ae, ż. uienawyknienic 
do czego, nieoswojenie się z czem, 
fori, loci, dispuiationis; rerum 
secundarum; 2) nowość; verbo- 
rum; nieumiarkowanie, zuchwa¬ 
łość, duma. 

Inaóleaco, ire, stać się dumnym, 
zuchwałym, zbytkującym. 

Inaolidua, a, um, słaby, herb*. 
InsoLitua, a, um, nieprzywykły. 
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niepTzyzwcyczajony, rerom bellica- 
rum; ad laborem; 2) nierwyczaj- 
D7, insolita mihi loquacitas. 

Inaomnia, ae, ż. bezsenność. 
Inaomnia, e, nieśpiący, bezsenny, 
insomnem ducere noctem. 

Inaomnlum, ii, n. marzenie we 
śnie, zwykle w licz. inn., falso ad 
coeiam mittant insomnia Manes. 

Inaóno, sonoi, aonitum, 1. wyda¬ 
wać dźwięk, klaskać, trzaskać, dać 
się slyszćć, calamns; spiritus Bo- 
reae insonai Aegaeo; ins. flagello 
lub verberara, biczem trzaskać. 

Inaons, sontis, niewinny, sangui- 
nis; 2) nieszkodzący, Cerberus. 

Inaopitua, a, om, nieuśpiony, 
czujny 

Inapeatlo, dnia, i. oglądanie, roz¬ 
ważanie. 

Inspecto, 1. poglądać na co, przy¬ 
patrywać się, inspectantibus nobią 
w naszych oczach. 

Inapłrani tis, niemający nadziei, 
nlespodziewający się, insperanti 
mihi accidit, trafiło mi się nie¬ 
spodzianie. 

Insperatus, a, tun, niespodziany, 
gandium, praesidium, consilitun. 

Inspergo.spe.rsi, spersmn, 3. wsy¬ 
pać, wlać, pokropić, molam et 
Yinnm. 

Inapioio, aperi, spectum, 3. wpa¬ 
trywać się, wglądać, inspeculuin 
lub samo specnlom; stąd: czytać, 
łeges, Terba; 2) spoglądać, oglą¬ 
dać, przeglądać, rem; jako ofiar- 
nik: ezta; w zamiarze kopienia: 
candelabrum, aedes, equos; ro¬ 
bić przegląd, arna, classem, Tiros, 
equo8, — przenoś, roztrząsać, sta¬ 
rać się poznać, aliquem a puero. 

Iosploo, &re, zaostrzać, kończaiem 
co robić, faces 

Insptro, 1. dmuchać, dąć w co, 
conchte; 2} przech a) wdmuchać, 
mcdicamenta per calamnm: wlać. 

wpuścić, wpoić, Tenennm morsi- 
hns; — przenoś, wzbudzić, iner¬ 
tem , alictii fortitndiuem; natchnąć, 
aliąuein. 

Inspoliitas, a, nm, niezlupióny, 
niezrabowany. 

Inatabiila, e, niestały, ruchomy;— 
przenoś, chwiejący się, niestatecz¬ 
ny, niejednostajny, niepewny, mo- 
tus, animos, fortuna; 2) na któ¬ 
rym stać niemożna, instabilis tel¬ 
lu*, innabilis unda. 

Instans, tis, obecny, teraźniejszy 
rieciow. instantia, ium, n. rzeczy 
obecne, teraźniejszość, deinstanti- 
bus rerissimme judicabah 

Instantia, ao, i. obecność, tera¬ 
źniejszość. 

Instar, n. nieodm. rys, obraz, po¬ 
dobieństwo, wzór, naksztalt, jak¬ 
by, quantum instar in ipso est; 
Plato est mihi instar omnium; nt 
natalis belli instar efficereł; o pó 
źniej. pis. ad instar; w odniesie¬ 
niu do liczby: około, do, Łabet 
instar aeptusginta. 

iMtauritio, dnia, i. odnowienie. 
InstauratiirńB, a, um, ponowio¬ 
ny, ludi. 

Instauro, 1. odnowić, powtórzyć, 
sacrificium, epulas, bellum; odpła¬ 
cić, oddać wet za wet, dii talia 
Graiis instaurate, poet. 

Łisfcigatio, dnia, i. pobudzanie, 
poduszczanie, auditornm. 

Inetigo, 1. pobudzać, poduszczać, 
Bomanos in Hannibalem; in arma; 
instigante te, za twojem podnsz- 
czeniem, namową. 

Instillo, 1. wpuszczać kroplami; — 
przenoś, wrażać, wpajać, prae- 
ceptum anribus; 2) spadać kro¬ 
plami, saxa, na skały. 

Inatimul&tor, drla, ta. podszczu- 
wacz, podżegacz, seditionis. 

Inatimolo, ara, pobudzać, za¬ 
chęcać. 
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Insttaotuj, m, m. pobudlu, po- 
P«d, natchnienie, dirinus. 

.jś-ittogtie, stinii, stinctum, 3. po¬ 
budzić, aliquem; instinctus, po¬ 
budzony, natchniony, furoro et 
andacia. 

Imtito, ae, f. obłoga, filbani 
u tuniki bogatych Bzy mianek; poet. 
dama iryższogo rzędu. 

Xn*titi6, anta, i. zastano wionie się, 
zatrzymanie się, stellarum. 

Inetitor, arii,m. przekupień, kra¬ 
marz, pomocnik kupca. 

Iuitituo, stitui, atitfltum, 3. usta¬ 
wić, umieścić, selera duplicem; 
remiges er prorincia; zakładać, 
zaczynać, przedsiębrać, nar es; mu- 
nitiones, pontera, officinam; po¬ 
łożyć, zakładać, conditionem; wy¬ 
stawiać, dać, ezemplum; — prze¬ 
noś. rozporządzać, urządzać, przed¬ 
siębrać, zaczynać, delectum, iter, 
riats, historiam, sermonem; z tr. 
bez.: postanowić, scribere, oppu- 
gnarę; tempns ejus interficiendi 
ąuaerere; A) ustanowić, naznaczyć, 
&iiquem herodem, tutorem; con- 
sum, ludos, dies festos; oi daae 
pulrinar; iegem, pocnam; ratio- 
uem oporis; ze spćj. ut i tr. łącz. 
postanowić, rozporządzić, Arcesi- 
las instituit, ut-; także z tr. bez. 
ąuotannis facere instituerat; koc 
sibi pulera suum ferri Proserpina 
muuus instituit; et urządzać, po¬ 
rządkować, ci .itatos; d) uczyć, 
kształcić, sposobić, aliąuem ad 
dicendum; institutus est adphilo- 
sopbiam; aliquem ad omne oificii 
raunus; aliąnos sibi amicos; ele- 
phantos. 

Imtltutie, onis, i. urządzenie, re¬ 
rum; zwyczaj, consorvans institu- 
tionem nostram; ćwiczenie, nauka. 

Iniettatum, i, «. przedsięwzięcie, 
zamiar; 2) ustawa, urządzenie, 
zwyczaj, Biajorum.patriae; eria- 

stituto, podług umowy; 3) nauka, 
zasada, w licz. ma. praecepta in- 
stitutarjue philosophiae. 

Iiusto, atlti, 1. stać na czćm, saro, 
jugis; ścigać, restigiis; nacierać, 
dokuczać, uciskać, trapić, z prz. 
3. lub 4. alicni; hostes; inst. fer¬ 
ro, a fronte, acrins, cupidius; 
instat curru eristatus Achilles; si 
instetur; zbliżać się, nastawać, 
grozić, instat dies, hiems, boi, 
helium, pericułnm, discrimen, 
pocna; — przenoś, poświęcać się 
gorliwie, z zapałem jakićj rzeczy, 
przyśpieszać wykonanie czego, 
operi; currum; de Milone; in¬ 
stant ardentes Tyrii; ztr. bez.; ze 
spćj. ut lub ne i tr. łącz. 

Instr&tus, a, ura niezasłany, 
niezakryty. 

InatrStus, a, ura, patrz Instomo. 
Instnenu#, przt/tl. niechętnie, nie- 

mężnie, nierzesko. 
Instrenuui, a, um, iueraęźny, nie- 
odważny, niedbały, animns. 

Instrepo, strepui, strepitum, 3. 
skrzypieć, brzęczćć, sun pondere 
ans inst. 

Instruote, pny»f. z przygotowa¬ 
niem, instructins facere ludos. 

Instructio, 6nts, ż. ustawianie, 
szykowanie, signorum. 

InsteruOtor, eris. m. ten, co szy¬ 
kuje, w porządek układa, conTirii. 

Inatruetus, a,um, opatrzony, ali- 
qa» te, instruetns dimicationl, 2) 
wyuczony, doctrinis, artibns. 

mstruotua, us, m. przygotowanie, 
przysposobienie. 

Inatrumeotum, i, n. sprzęt, przy¬ 
gotowanie; — przenoś, a) sprężyna, 
oratoria, causarum; b) grodek po¬ 
mocniczy, Tegni; arłium; adobti- 
nendam sapientiam. 

Znatruo. struli, structum, 3. bu¬ 
dować, stawić, muros, agg«e»; 
tuguria conckis; przysposabiać, 
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urządzać, zastawiać; mensa*;; 2) 
porządkować, mianowicie: a) woj¬ 
sko w szyku bojowym ustawiać, 
aciem, agmen, copias, ezercitum 
in aciem; eleph&ntos; także: insi- 
dias, robić zasadzki; — przenoś, 
zdradę przygotowywać, fraudem; 
b) porządnie ustawiać, należycie 
opatrzyć, couririum, domus in- 
atrncta, borti instnicti, szczegół.: 
e) we wzgi. woj. opatrzyć, ezer- 
citum. mitites, ciassem omnibus 
rebns; socios armis; instructi pa- 
rsUque cum ingenti exeroitu; rias 
coplio, obsadzić; d) w znacz. sąd. 
potrzebne kroki zrobić, accusa- 
tiosem (do osk-) lob w potrzebne 
objaśnienia zaopatrzyć, testes; c) 
nauczyć, zaprawić do czego, ćwi¬ 
czyć, tftibus instrai ad asum fo¬ 
rso sem; ad omne officii genns; 
2) spoić, połączyć, contabulatio- 
nem in pańetes. 

InsnarU, o, niemiły, nieprzyje¬ 
mny. cibns, vita. 

Znmbroe, inm, lub um, m. lud 
w Gaili! Oyzalpińskićj, w licz. 
pej. Insuber, Insubrejczyk lub 
prtym. Insnbrejski. 

InaOdo, in, pocić się przy czćm, 
libellis' insudat mauus. 

Inauefaotue, a, um, do czego 
przyzwyczajony. 

Insuaaoo, sueń, suetum, 3. przy¬ 
zwyczaić się do czego, z przyim. 
od i przyp. 4. lub z przyp. 3. 
takie z tryb. bez.' 2) kogo do cze¬ 
go przyzwyczaić, insuerit pater 
hoc me. 

Inauetus, a, um, nieprzyzwycza- 
jony, nieprzywykły do czego 
z przyp. 2. 3, lub od i przyp. 4; 
labom; moribus; ad oneraportan- 
da; z tr. bez. rera audiie, rinci. 
2) niezwyczajny, iołitndo, iter, 
przytł. insueta, niezwyczajnie, in- 
sueta rudestem, poet. 

InaUa, oe, i. wyspa na morza lab 
rzece; — przenoś, dom odosobnio¬ 
ny, Irtdry zwykle był najmowmy 
i oddawany pod dozór niewolni¬ 
kowi, zwanemu stąd insularius; 
2) na wyspie leżąca część miasta 
Syrakuzy (Nasos), arcem et insu- 
iam adjunctam oppido. 

Itisul&uus, i, m. wyspiarz. 
Ineulires, ium, m. Stróże i miesz¬ 

kańcy świątyni (jako budowy odo¬ 
sobnionej). 

Insulst.przytl. bez smaku, głupio. 
Iruralnit&s, &tts, i. głupstwo, nik- 

czemność, Graecorum; orationis. 
lusulsus, a, um, niesmaczny, nie¬ 
siony; — przenoś, niedorzeczny, 
głupi, genus ridiculi. 

Insulto, 1. skakać, wskakiwać 
z przyę. 3.; — przenoś, zuchwale 
się z kim obchodzić, urągać się, 
szydzić, alicui lub aliquem in ct- 
lamitate; in rcmpublicam. 

Insum, fui, esse, być w czeir 
przy czćm, z przyp. 3. — przenoś 
mieszkać z kim, z przyim. in 
i przyp. 6. inb z przyp. 3. 

IusOmo, surnpsi, sumptum, 3. 
wziąć co na co, obrócić, aliquid 
in aliquem lub in rem. 

Iusuo, sui, autum, 3. wszywać, 
z przyp. 6 lub 3. haftować, au¬ 
ra m restibus; przyszyć, przycze¬ 
pić, terga boum insnto plnmbo. 

Insuper,przytl. nadto, oprócz tego. 
Insuperabilia, e, nieprzebyty, nie¬ 
dostępny; — przenoś, niepokona¬ 
ny, niezwyciężony, niennikniony. 

InsuTgo, surrezi, surrectum, 3. 
powstać, podnieść się, ins. remis, 
silnie napierać wiosła, podnosić 
się o bałwanach burzy; — przenoś, 
robić zamach, zagrażać, regnis, 
poet. 

Inaocnsro, 1. poświstywać, Faro- 
nins; szeptać, ad aurem, in aur es, 
alicui. 
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Intabaaoo. 3. roztapiaćsię, 
rozpływ*® się, cer»; wysychać, 

niknąć. . , . . 
Intaotus, a, urn, nietknięty, nieu¬ 

szkodzony, niepokonauy; — prze¬ 
noś. wolny od czego, aliqua re; 
2) nowy, dotąd niepisany, carmen. 

Intaminfttus, a, nm, niepokala¬ 
ny, nieskażony, honores. 

Integollus, a, um, czysty, bez 
zmazy, niezepsuty. 

Intóger, tegra, tegrum, w całości, 
nieuszkodzony, 1) o istotach ży¬ 
wotnych i o tem, co się do nich 
odnosi; a; co do ciała: nienaru¬ 
szony, nieskaieczouy, niewycien- 
czony, jeszcze świeży, silny, zu¬ 
pełnie zdrowy, przy pełnćj sile, 
kwitnący; także: nieskalany, czy¬ 
sty; czasem: integer ab aliqua re; 
poet integer aevi, w kwitnącym 
wieku; b) co do ducha: <t) zdro¬ 
wy, wolny od namiętności, nieu- 
pliedzony, bezstronny, poet.: int. 
mentis lub aniini; fl) nieuprze- 
dzony, nieprzesądny, integer lau- 
do; integrnm se ser taro; c) co do 
obyczajów i sławy: niezepsuty, 
niewinny, nienaganny, nieposzla¬ 
kowany, czysty, testis; int ritae, 
poet.; 2) o pTzedm. nieżywot.: nie¬ 
naruszony, cały, niezmniejszony, 
nieuszkodzony, niezmieszany, nie- 
zepsuty, świeży, czysty, pełny, 
całkowity, zupełny: re Integra 
(gdy rzecz była jeszcze w dobrym 
stanie), integris rebus; integerri- 
ma omnia ad pacem sunt, wszyst¬ 
ko się skłania ku pokojowi; de 
lub ab integro, na nowo; szcze¬ 
gół. aliquem lub aliquid in inte- 
grum restituere, przywrócić kogo 
lub co do dawnego stanu;—prze¬ 
noś. o czasie: nieskrócony, cały, 
integro die, z początkiem, kiedy 
się jest jeszcze na czczo; — przenoś. 
a) nieskażony, nieskazitelny, jus; 

ił nierozstrzygniemy, nierozsądzo- 
ny, causa, res; in iategre mih 
res est lub est mihi intogrum 
w mojej jest mocy. 

Intego, teii, tectnm, 3. pokrywać 
powlekać, aliquid aliqua re. 

Integra, przysł* nieskażenie, t. j 
a) niezepsucie, czysto, dicere; i 
bezstronnie, judicare; c) niepo¬ 
szlakowanie, bezinteresownie, lr 
priTatorum pericnlis vcrsari. 

Integritas.&tte.ż. stan rzeczy do¬ 
bry, niezepsuty, raletudinis, cor- 
poris; b) zdrowy stan ducha; «y 
czystość, sermonis Latini, d) nie¬ 
winność , nieskażoność, poczciwość. 

Integro, 1. wznawiać, lacrimas; 
pognam; 2) odświeżać, orzeźwiać, 
auimum. 

Integumentum ,!,*•- pokrycie, za¬ 
słona, właś. i przenoś. nequitia 
irontis inroluta integumentis. 

InteUeotlo, 6nla, i- zrozumienie. - 

Intelleotus, us, m. postrzeganie 
przenoś, a) rozumienie, wyobrażę 
nie, pojęcie, smak w odniesieniu do 
dzieł sztuki; b) myśl, znaczenie, 
litera alium iutellectum facit. 

Intelllgens, tia, rozumny; umie¬ 
jętny, biegły, znawca sztuki. 

inteUtgenter, przysł. rozumnie, 
▼oluptates legere. 

InteUtgentla, ae, i. rozum, po- 
znauie, rozumieuie, znajomość, 
obznajomienie się z nauką, umie¬ 
jętnością lub sztuką, smak 

Intelligo, lezi, leetum, 3. zmy¬ 
słami: spostrzegać, czuć i ł. p.; 
rozumem: spostrzegać, dostrzedz, 
na str. bier. pokazać się, ex quo 
intelligitur lub iutelligi potest, 
lub iutelligeudum est; facile m- 
tellectu est; lub przyjść do po¬ 
znania czego, otrzymać o ctóm 
pojęcie, wve urażenie, zrozumieć, 
poznać, znać, umićć, wiedzieć, 
w obydwóch odniesieniach z 4. piz. 
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lub * 4 -przyp. i tryb. bez. lub 
zo zdao. wzgł.; int.aliquid aliqua 
re, poznać c,o po czóm; z podw. 
4 przyp., co przez co rozumićć; 
quid intelligit honcstum; w szcze¬ 
gół. aj umiejętność lub sztukę po¬ 
znać, znać się na czćm, być zna¬ 
wcą, biegłym w sztuce; h) potra¬ 
fić kogo należycie ocenić. 

Intemć lit, erum, tn. szczep Ligu- 
ryjczyków na wschodnićj stronic 
Alp. 

Intemeritas, a, um, niezgwałco- 
ny, nieskażony, czysty, nienaru¬ 
szony, fides, munera. 

Intempćrans, tis, niepowściągli¬ 
wy, niepomiarlo wany, niepowstrzy¬ 
many, gwałtowny, zapamiętały, 
animns. 

Intemperanter, przysł. nieumiar- 
kowanij, niepowściągliwi*. 

Intamperłntia, ae, L brak umiar¬ 
kowania, niepowściągliwość, nie¬ 
posłuszeństwo, zuchwalstwo, libl- 
dinum. 

Intemperite, prtytl uleumiarko- 
wanie, vivcre. 

Intemporatns, a, um, nleumiar- 
kowany, benerolentia. 

Intempóriei, ei, i. stan gwałto¬ 
wny, nieumiarkowany; aęuarum, 
wylew; ebrietatis; — przenoś, nle- 
stateczność, amici; 2) niepogoda, 
coeli. 

Intompestlwe, przytl. nie w swoim 
czasie. 

Intorupeetlwus, a, um, niewcze¬ 
sny, niedogodny, niestosowny, nie¬ 
zręczny. 

Intempestor, a, um, niewczesny, 
int. nor, późna noc, północ; illic 
intempesta noz silet; 4) niezdro¬ 
wy, Grariscae. 

Intando, tendi, teasum i tentom, 
3. natężać, napiąć, rozciągać, 
chordas, arcum, tormenta, taber- 
nacula Telia, rozbić namioty poet. 

sagittam, wypaście; nubes ae in¬ 
tern) mit coelo, rozszerzają się, okry¬ 
wają; so intendentibns tenebri.s. 
gdy się rozciągnęła ciemność; tak¬ 
że: deztram ad statuam; braebia 
remis; corpus, fauces.spiiitum, na¬ 
tężać, wyprężać; aciem in omnes 
partes, natężyć; iter in locum, 
skierować; se intendere lub intendi 
in locum, iść, zmierzać dokąd;— 
przenoś, skierować zwrócić, ani- 
mum ad lub in aiiąuid lub ali- 
cui rei; cnras in aliquem; se int. 
in aliquid, lub samo int. ad ali- 
quid lub alicui rei, zwrócić na 
co uwagę, baczność, uważać; 
szczegół, grożąc: litem alicui (po¬ 
zywać); periculum iu omnes par- 
tes; z 4 przyp. lub tryb. bez., coś 
przedsiębrać, zacząć, fugam lub 
rngere; dolum; z 4 przyp. i tryb. 
bez. utrzymywać, zapewniać. 

Intentatua, a, um, nieprobowany 
aiedoświadczany, nii intentatum 
nostri liquere poetae. 

Intente, prtytZ t natężeniem, usil¬ 
nie, petere aliquid. 

Intentio, onis, i. natężenie, cor- 
poris; — przenoś, a) uwaga, ani- 
ml, cogitationum; b) zaskarżenie 
sądowe. 

Intento, 1 wyciągać, w znacz, 
nieprzyjaciel skićm: manus- in ali- 
quem lub alicui, wyciągać ręce 
na kogo w celu ujęcia; alicui sti- 
pitem, sicam, (grozić); — przenoś, 
grozić czćm, arna alicui (wojną), 
praesentem mortem alicui; sądów, 
napastować, quasi intentantis loco. 

Intentua, a, um, od intendo, wy¬ 
prężony, natężony, arcus, oculi;— 
przenoś, animus in lub ad lub ad- 
Tersus a)iquid; lub z 3 przyp., na 
co uważny, baczny, pełen oczeki¬ 
wania; takie: z nast. sive-siTe 
lub qnam 1 tryb. łącz.; alicui rei 
lub (in) aliqua re, gorliwie czćm 
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zajęty; sumo int, pilny, ciekawy, 
uailny, zajęty, cura, custodia. 

In tentu*, us, m. wyciąganie, roz- 
ciąganie, palmaruin. 

Intepeo, tepui, zletnieć być cie¬ 
płym. 

Intepeseo, tepui, 3- stawać się 
ciepłym. 

Inter, przyim. sądzący przyp. 4. 
o przedmiotach; 1) w przestrzeni; 
w stanie spoczynku lub ruchu 
w miejscu ogriuiczonem; między, 
Gallia, quae inter Alpes fiurnen 
Ehodanum, Ehenum et Occanum 
est; qui medii sunt inter Picenum 
Campaniam, .et Apuliam; portus 
jaccns inter Cyrenas et Aegyptam; 
inter Callinicum Canasque con- 
grcssus; morari inter aras; tera¬ 
pia; porów, manus; inter homi- 
nes esse: inter omues consmt; 
inter pasteres latrocinari it. p.;siąd: 
inter falcarios, inter hgnarios; int. 
sicarios; — przenoś, dla oznaczenia 
a) stronnictwa i tego, co ina z nićm 
związek: między, inter Marcellos 
et Claudios judicare; dinsorem 
regni inter filios essejussit; inter 
h&s sententias di judicare- i) sto¬ 
sunków z osobami i t. p. między, 
atnicitiam nisi inter bonos esse 
non posse; pacem inter aiiquos 
faccre, couciliare, intercedit ami- 
citia inter aliąuos; w znacz, nie¬ 
przyjaciel.: inter a!iquos oritur 
dissensio, est contentio; jncidit 
obtrectatio; varia inter eos bulla; 
bcllum inter aliqnos conflare; c) 
wzajemności: z, między, interse, 
inter nos, tos, ipsos, wzajemnie, 
z obu stron, amare, umere in¬ 
ter se; genere inter se conjuncti 
fuerunt; gerere belium inter se; 
colloqui inter se; compleii in¬ 
ter se; także- inter se nondum 
aatis noti; ut caedes ciłitis 
inter se fiat, inter se, inter ipsos; 

hand prooul inter ae esse (od 
siebie); colles propinqui inter ae; 
res inter se aimiles, do siebie; 
d) różnicy między przedmiotami: 
między, przy słowie intęresse, dif- 
ferr® i tym podob. wyobrażeniach: 
stąd także: inter spem et despe- 
ratiocem haesitare; e) pierwszeń¬ 
stwa, wyższości: między, przed, 
unus eminet inter omaes in omni 
genere dicendi; erat inter eos di- 
gnitate regia, clari inter suos; in¬ 
ter cuncta; inter omnia, przede- 
wszystkiem; inter cetera, miano¬ 
wicie; inter pancas inb inter pau- 
cos (o iudziach), należący do ma¬ 
łej liczby, odznaczający się osobli¬ 
wością, także przy stop. najwyż.; 
2) w stanie ruchu; między, po¬ 
między, inter stationes hostium 
cmissi"; inter densas fagos assidue 
reniebat; II) pod względem cz*- 
sn, a mianowicie: a) przy ozna¬ 
czeniu dwóch punktów czasu albo 
zdarzeń, między któremi co przy¬ 
padło : między, luce inter horam 
tertiam et quartam tenebrae obor- 
tae fuerant; b) o czasie, w prze¬ 
ciągu którego coś się dzieje: wpo¬ 
śród, w ciągu, inter noctem; in¬ 
ter tot annos. podobnież przy zja¬ 
wiskach, zdarzeniach, czynno¬ 
ściach i t. p podczas, inter huuo 
tnmultum; inter coenam; inter 
coeuandum i t. p., inter haec, in¬ 
ter quae, wpośród tego, tymcza¬ 
sem. III) w liczeniu i stosunkach 
porządkowych, a mianowicie przy 
oznaczeniu liczby lub Massy; a) 
do jakiój kto należy i t. p., mię¬ 
dzy, inter omues unus eacellit; 
poteus vir inter sui corporis ho- 
mines; inter corporis enstodes iter 
facere; qui inter legatos sollicita- 
ri non potnerat; inter aiios venit 
otiam Attalus: intor alia egregia; 
b) pomiędzy których co się dosta- 
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je: pomiędzy, intei palres iectns; 
Inter eos diriaa est respublica; 
inter dl»os rcfcrri. Niekiedy się 
przekłada, luk odrywa od wyra¬ 
zu do którego należy, *i quos in¬ 
ter. Cic. Am. 22; h&ec inter, Pkaed. 
II. 8.20. inter errem nnda leonea, 
Hor. Od. 3. 27, 51. 

Interamenta, oram, n. drzewo po¬ 
trzebne do wewnętrznego opatrze¬ 
nia okrętów wojen, 

luteranina, ae, j. miasto; «) w Um- 
bryi przy rzece Nar; b) w La- 
cynm; stąd: Inter&mnas, Łtis, 
Interamnacki, w licz. na. Inter- 
amnates, Interamnaci. 

Inter&reseo, Ere, usychać, stawać 
się sncbym. [ny, diea, mensis. 

InteroaUri*, e, wtrącony, wstawio- 
Interoalariut, a, urn, wtrącony, 
wstawlouy, przybyszowy, mensie. 

Interc&lo, 1. wtrącić, dodać dzień 
przestępuy; 2) odkładać na inny 
czas, poeuam. [przerwa. 

Interoapódo, inia, i. przestauek, 
Interećdo, cessi, cessnm, 3. cho¬ 
dzić pomiędzy, stawać między; — 
o czasie upływającym między 
zdarzeniami: nor nulla iuter- 
ceęsit; nullns dies intercessit, quo 
non scriberet; 2) wchodzić w co, 
wkroczyć; — przenoś nisi qna 
in re major ipsins capiditas in- 
terceeserat; szczegół, aj protesto¬ 
wać, mianowicie ze strony Trybu¬ 
nów ludu, z przyp. 3. lub ze 
spćj. qno minus i tryb. łącz.; stąd: 
z przeszkodą na drodze stanąć, 
być na przeszkodzie, qvnm nulla 
senatas intercessisset auctoritas; 
b) wdać się w co, wstawić się za 
cźćm lub za kim (aliqnid) pro ali- 
qtio; c) zdarzać się, przytrafiać 
się, intercedunt magni casus, 
res i t p. nulla iuter eos qnerł- 
monia intercessit; 3) być pomię¬ 
dzy czćm, leżeć, intercedit palna; 

interceduut silvae inter aliqnos;— 
przenoś, mieć miejsce, zachodzić 
być, inter nos retus nsns inter¬ 
cedit; iuterc. cum aliquo canss 
necessitndiuis, hospitium, affini- 
tas, societas; bellum; nt nulla in- 
tercederet obtrectatio. 

Interoeptio, 6nla, i. przejęcie, 
wzięcie, zabranie, poculi. 

Interoeptor, firis, m. który co 
przejmuje, chwyta, praedae. 

Znteroesśio, Cni*. i. stawienie się 
między czćm; — przenoś, o) opie¬ 
ranie się, sprzeciwianie się; i) 
wstawianie się, pośrednictwo, prze¬ 
mawianie za kim. 

Interoeeaor, ćris, m. który między 
czćm staje; — przenoś, zaprzecza¬ 
jący, przeszkadzający, niedozwała- 
jący, dictaturae; h) pośrednik, ca- 
ręczyciel. 

Intercldo, otdl, cisum, 3. przeci¬ 
nać, rozcinać, przełamać, renas 
foutis cnniculis; pontem; montcm, 
przerywać, przedzielać, collesinter- 
cisi rallibna, jugumintercisnm Tal¬ 
ie a eastris. 

Interotdo, rfdi, 3. spadać między 
czćm; — pizenoś. ginąć, niszczeć, 
niknąć, int. alicni lub memoria 
alicujus; 2) zdarzyć się, trafić *ię, 
si quao iutercidernut. 

Interoino, Ere, śpiewać między 
czćm, non quid medios iutercinat 
actus. 

Interolpio, ©tpt, ceptnm, 3. prze¬ 
jąć, przyjąć. Ganges decnrsurua 
in marę Acesinem iuterdpit; stąd: 
przejąć, wziąć to, co ula kogo 
innego było przeznaczone, hestam, 
reucuun; szczegół uchwycić, ode¬ 
brać, wykraść, aliqnid lub ali- 
qnem; także: porwać, życia ode¬ 
brać, aliquem; — przenoś, ode¬ 
brać, pozbawić, wydrzćć, nsum 
alicnjus rei; houorem, gloriam; 
6) przerwać, przeszkodzić, iter. 
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Intercise, przytl. w sposób prze¬ 
rywany, w nieładzie. 

InteroWdo,clusi,ciusum, 3. przeci¬ 
nać, zamykać, aliquid, w szcze¬ 
gół. «) aliqnem ab aliqna re, od¬ 
ciąć od czego; — przenoś, prze¬ 
szkodzić, z nasb qno minus; i) 
zamknąć, otoczyć, aliquem loco- 
rnm angnstiis. 

Intaroloaio, dnia, i. zamknięcie, 
zatamowanie. 

[nterootomnium,ii, a. przestrzeń 
między dwiema kolumnami. 

Intereorro, cuourri i curri, cnr- 
snm. 3. biegać między; — przenoś, 
wmieszać się, wtrącić się, exer- 
ritationibus dolor interenrrit; 2) 
wystąpić między co, — przenoś, 
wdać się w co, być pośrednikiem; 
3) chwilowo gdzie bawić, Vejos. 

Interourso, aro, biegać między 
czćm, przebiegać, 

latsimmtt, ns, m. wbiegauie 
prędkie. 

Intsroua, cutla, zaskórny, sqna 
(wodna pnoblina). 

mtardtoo, dixl, dietnm, 3. a) zaka¬ 
zywać, zabraniać, alicni aliquid; 
alicni aliqua re; stąd; non potuit 
interdici soec.ro genero; ze spój. 
ne lub ut ne i tryb. łącz.; szcze¬ 
gół. interd. alicui aqua et igni, 
zabronić komu wody i ognia, po¬ 
siać na wygnanie, wywołać z kra¬ 
ją; sacrifitiis interd., wyłączyć od 
obrzędów religijnych; b) nakazy¬ 
wać, rozkazywać, ze spój. nt i tr. 
łącz., mianowicie o Pretorze; wy¬ 
dać wyrok, de aliquo; de aliqna 
re, z nast. ut Inb samym tr. łącz 
2) przy czćm wspomuićć, nadmie¬ 
nić, zrobić uwagę, impraesentia- 
rum hoc iuterdicere uou alienum 
fait. 

Interdiotio, dnie, i. zabronienie, 
aqnae et ignis, skazanie na wy¬ 
gnanie. 

Interdlotilm, i, n, zakaz urzędo¬ 
wy; b) wyrok, rozporządzenie 
Pretora. 

Intardiu, prsytł. w dzień. 
Interdnotus, us, m. przecinko wa- 
nie, kropkowauie, przedzielanie 
znakami pisankiemi. 

Interdum, przyst, czasem, nie¬ 
kiedy. [wszelako. 

Interea, przytl. tymczasem; jednak, 
Intereo, ii,itum, im, ginąć, prze¬ 

paść, o żyjących i nieżywotnych 
istotach: famę aut ferro; nares 
naufragio intereunt; int. segetes- 
novae pergnnt interire lunae. 

Interćquito, are, przejeżdżać się 
kouno wpośród czego, z przyp. 4. 
ordines, ągmina. 

Interfatio, ónl», i. (id istarfor) 
przerywanie komu mowy. 

Interfeetor, 6rle, m. zabójca. 
Intsrfiolo, facrt, fectum, 3, zabić, 
zamordować, aliqnem; porazić, 
pobić na głowę, ezercitum; znisz¬ 
czyć, wytępić, messes; kochał 
aresceTe et interfici. 

Inter&ao, fłnxi, firnom, 3. prze¬ 
pływać między czóm, z 4 przyp. 
Naupactum et Patras jutcrfluit. 

Interfor, 1. mówić między czćm; 
przerywać komu mowę. 

Interfulgoo, ere, błyszczeć między 
czćm, z przyp. 3. aurum cnmnło 
aliarum rerum interfułgens. 

Interfundo, fadi, fusnm, 3. roz¬ 
lać co między czćm; na str. bier. 
rozlewać się, płynąć między czćm, 
quos novies Styr interfnsa co 'r- 
cet; — przenoś, maculis interfu- 
sa genas = habens genas interfn- 
sis maculis. 

Interim, przytl. tymczasem; 2) 
wszelako, jednak. 

Interimo, cmi, emptum, 3. odjąć, 
porwać, zabrać; stąd; sprzątnąć 
ze świata, zabić, zniszczyć; — 
przeuoś. me intciimuut roces. 
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Intirior, ius, st. wyż. wewnętrz¬ 
ny, wewnątrz, w głębi zuajdują- 
cy się, pars aedium, fossa; Fa- 
lernum lnteriore nota (w głębi 
piwnicy schowane, wyborniejsze); 
interiorem ire {iść z prawćj stro¬ 
ny); iut. ictibus (woluy od postrza¬ 
łu, bezpieczny); int. periculo vul- 
neris (wolny od-); Tzeaow. jnte- 
riores, wewnątrz miasta zamknię¬ 
ci; szczegół, w głębi kraju miesz¬ 
kający, nationes; pars Britanniae; 
interiora regni, Aegypti;_ stad: 
interiOTes Arabes, w głębi kraju 
mieszkający Ar-; mniejszy, krótszy, 
gyrns, cnrsus;— przenoś, aj pou¬ 
fały, amicitia; skryty, tajemny, 
consilia; głęboko zakorzeniony, 
timor; głęboko w rzecz wchodzą¬ 
cy, bardzo uczony, literae; 2) stop. 
nijw. intimns, a, um, najbardzićj 
w głąb zachodzący, sacrarium; di- 
versorii pars; — przenoś, aj najzau- 
fańszy, nąjpoufalszy; rteciow. in- 
timns, przyjaciel najpoufalszy; 
i) najrzadszy, najtrudniejszy, naj¬ 
większy, disputatio, ars; c) naj¬ 
dzielniejszy, najskuteczniejszy, vie. 

Inkaritio, ónls, i. zguba, strata. 
Intsritos, uszniszczenie, zatra¬ 
cenie, śmierć, rerum omnium; 
Gracchi immaturus interitus. 

Interim. patrz Interior i Intra. 
Interjóoec^ ire, leżćć między czóm, 
campus interjacens Tiberi ac moe- 
nibus. 

Interjootio, 6sU, i. myśl uboczna, 
nawiasowa. 

Interjioio, jęci, jectam, 3. rzucić 
co między co; rubos sentesque; 

aura; w ogóle: umieścić co między 
czóm, postawić, fagittarios Inter 
equites; legionariaa cobortes; na 
str. bier. być między ciem, ieźćć, 
znajdować się, adr interjectu* inter 
marę et coelum; nasu® ocuiis in- 
terjectus; inteijectls paucis porti- 

bus; pod względem czasu: inter- 
jecto anno, po roku, interjectis 
paucis diebus, po kilkn dniach. 

Interjungo, jurni, junctum, 3. łą¬ 
czyć z sobą, deztras. 

Interit&or, łapsus, 3- wpadać mię¬ 
dzy co, wpływać, inter enim lą- 
bentnr aqnae. 

Intertego, ere, zbierać co między 
czem, przebierać, poma. 

Interlino, lisi, Ufim, 3. wyma¬ 
zać między czóm; stąd: ej w odnie¬ 
sieniu do tabi iczck woskiem po¬ 
wleczonych, na których starożytni 
pisali: sfałszować, tabulas; testa- 
menta; i) powlec, namazać, cae- 
menta łuta; muroe bitnmine. 

Interiaoeo, luzi, 2. świecić mię¬ 
dzy czóm; —przenoś, a) pokazać się, 
dać się widzićć, corona militum; 
qnibns mter gradum dignitatis et 
fortuuae aliquid interlucet (poka¬ 
zuje się różnica; b) świecić przez co. 

Interianium, ii, n. nów księżyca. 
Interluo, lui, 3. płynąć przez co, 
arva et urbes. 

Litermenatruom, i, «. nów księ¬ 
życa. 

Intermlnittiu, a, um (od termi¬ 
nu s) nieokreślony, nieskończony, 
magnitndo. 

Intermino i intermlnor, 1. grozić; 
2) grożąc zakazywać, iutermina- 
tns ćibus. 

Intenaieeee, miscui, mistnm lub 
miztum, 2. przymięszac co do 
czego, pomieszać, ałiqnem diguis; 
intermirti hostibuj 

Intwmisslo, dnia, i. zaniechanie, 
opuszczenie, przerwa. 

Intmałtto, misi, missum, 3. opusz¬ 
czać, locum custodiis, nie obsa¬ 
dzie strażą; na str. bier. byś we 
środku, przerywać, non certfc spa- 
tiis intermlssis; pianicies inter- 
missacollibus; intermissis pawibus 
quadxingeutis; pars oppidi a Su- 
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MiM intennissa; inłerai*** Tallis 
(we środku leżąca) ; trabes pari- 
bus spatiis intermissae (niepołą¬ 
czone, oddzielone); w odniesieniu 
do czasu: opuścić, dać przeminąć, 
neque dicm neque uoctem; inter- 
misso brevi tempore; quinque in- 
tennissis diebus; tempus ab ope- 
re (po pracy odpocząć); nnllum 
tempus ad laborcm; neque ullum 
diem intcrmittebat, quin-; — prze¬ 
noś. a) opuścić, od wspćluczes¬ 
tnictwa wyłączyć, intermissis mar 
gistratibns; b) porzucić, prołin- 

iam Dfciam intermisit; 2) przez 
czas niejaki zaniechać, zawiesić, 
odłożyć, przerwać, proelUun, iter, 
opus, laborcm romigandi, studia, 

iCrum; z tryb. bez.: dam c osi des; 
na str. biernej: być przerwanym, 
ustać, rento intennisso; intermin- 
sa flamma. II) nieprzech. prze¬ 
strzeń we środku zostawić, prze¬ 
rwę zrobić, qua flumen intermittit; 
sic canere ooepisse, ut nen inter- 
mitterent. 

Intormórior, mortuus, 3. umizćć; — 
przenoś, ginąć, ustawać, niszczeć, 
ignis; res, memoria, oondones; 
2) omdlewać, intemortuus panlo 
post ezspirarit. 

Inłemumdla, Oram, n. przestwo¬ 
ry między rozmaitemi światami. 

Intermttrłlis, e, znajdujący się 
między murami. 

Internaaoar, natus, 3. rosnąć mię¬ 
dzy czćm. 

Intemłcio, 6nie, i. zupełna za¬ 
głada, wytępienie, mszczenie, 
upadek, cirmm; improborum; Lu- 
cerini ad internecionem caesi. 

InterneoiTTut, a, um, morderczy, 
zgubny, bellum. 

Interneoto, 3. wiązać, spinać, cri- 
nem auro. 

Interniteo, nituj, 2. lśnić się po¬ 
między czćm, sidera. 

Internódium, ii, "• część łodygi 
między dwoma kolankami; 2) 
goleń. 

Intemosoo, nówi, nćtum, 3. roz¬ 
poznawać , rozróżniać, blandus ami- 
ens a rero intemosci poteet. 

Internuneio, 1. z obu stron po¬ 
słańców wyprawiać, nawzajem o- 
znajmiać. 

Internunolue, a, posłaniec, po¬ 
słanka, pośrednik, pośredniczka. 

Internua, a, um, wewnętrzny. 
Intóro, triad, trifram, 3. waro- 
bić, wkruszyć. 

InterpeUitio, ónls, i. przerywa¬ 
nie (w mówieniu); w ogóle prze¬ 
szkadzanie. 

Interpeliator, óris, «*. przeszkadza- 
jący, przerywający komu mowę. 

Interpello, 1. przerywać mowę ko¬ 
mu, aliquem; wprowadzać co ja¬ 
ko zarzut, zarzucać, quod inter- 
pellarit Hortensius; często w ogó¬ 
le: przeszkadzać, aliquem in jurę 
auo; aliquem ze spój. ne i tryb. 
łącz.; interpellatum crat; aliquid, 
mianowicie: epulaz ludis; otlum 
bello; comitia, Tietoriam i Ł p.; 
poot z tr. bez. quantum interpel- 
let inani Tentre durare diem; 2) 
dokuczać komu pytaniami, prośba¬ 
mi 1 t p. być natrętnym, naprzy¬ 
krzać się. 

Intwpólo, X. przerabiać tu i ow¬ 
dzie, przemieniać, togam prze¬ 
tarłam; stąd: fałszować, tabulas. 

IntarpOno, pósui, poaitum, 3. 
włożyć, położyć, umieścić co mię¬ 
dzy czćm, z przyim. intei i 4. piz. 
lub 3. lub samo inierp.; szczegół, 
wsuwać, wtrącać, menses interca- 
lares; hoc loco libet interponere, 
quantae i t, d.; — przenoś, ą) dać 
czas, spatium ad recreaodos ani- 
mes; spatio interposito, po nieja¬ 
kim czasie; zwlekać, robić zwło¬ 
kę, moram; przykładać starania, 
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operan. iaborem, studium; neque 
ulia belli suspicione interposita, 
gdy nie było podejrzenia; 6) przed¬ 
stawiać, przytaczać, judicinm su- 
tttt, dubitationem, accnsatorcm, 
suspicionem, edictum, decretum, 
postulała; auctoritatem, causam, 
gladiatores (jako powód do skar¬ 
gi); ąuerelas; fdem in aliqnid 
lub iu aliąua re (słowo dawać); 
jusjnrandum (pod przysięgą za¬ 
pewniać); c) przybierać, przyzy¬ 
wać, diis immortatibns interposi- 
tis jndicibus (jako sędziów) accu- 
satorem; se interp. in aliąnid lub 
alicni rei, wdać się w co, wmie¬ 
szać się, pośredniczyć, nihil me 
interpono; semper se interposnit, 
zawsze się w to wdał, pośpieszył 
z pomocą; dj int. rationes, fał¬ 
szować rachunki. 

Interpositio, ćnis, f. wtrącanie, 
pomieszczenie między czćm, per- 
sonarnm. 

Intorpoaitui, us, ». pomieszcze¬ 
nie między czćm, terrae (między 
słońcem i księżycem). 

Interprss, prćtls, m. i i. pośre¬ 
dnik, pośredniczka, posłannik,pa- 
cis; 2) tłómacz, który co objaśnia, 
wykladacz, juris; efiert animi mo- 
tns interprete lingua; int. coeli, 
astronom; tłómacz, który przekła¬ 
da z jednego języka na drugi, uec 
Yerbum verbo curabit reddere iidns 
interpres. 

Interpret&tio, ónts, r. wykład 
objaśnienie, tłómaczenie, juris. 

Interpretor, 1. objaśniać, wykła¬ 
dać, aliąnid, lub z 4 przyp. itr. 
bez.; takie; przekładać; — prze¬ 
noś. a) uważać za co, sądzić o 
czćm; aliąnid ez aliqua re, wnio¬ 
skować; bj pojmować, roluntatem 
alicujus, wete sententiam alicujus, 
epistolam; ej wyrokować, sądzić, 

Intttrnupo 

neque, recłe an perperam, iośar- 
pretor. 

Interpunotio, ónis, i. rozdziela¬ 
nie wyrazów w pisaniu za pomo¬ 
cą znaków pisarskich. 

Interpungo, punxi, punctum, 3. 
za pomocą znaków pisarskich od¬ 
dzielać wyrazy; rzecx, in terpunctum, 
i, n. rozdzielenie wyrazów za po¬ 
mocą znaków pisarskich, zwykle 
w licz. mn. interpuncta rerborum. 

Interqueror, questus, 3. żalić się 
przy czćm. 

Interquie*oo, ąuićri, qułśtuxa, 
3. odpoczywać, przestawać w dzia¬ 
łaniu na czas niejaki. 

Intarregnum, i, n. bezkrólewie; 
po zniesieniu monarchii czas za¬ 
stępstwa najwyższych urzędników* 
w Bzymie, w razie ich śmierci lnb 
nieobecności. 

Interraz, regis, m. zastępca króla 
po jego zgonie; w czasie zaś rze- 
czypospolitej urzędnik nadzwyczaj- 
uy, wybierany z patrycyuazów, 
gdy ani konsulów, ani dyktatora, 
ani trybunów wojskowych z wła¬ 
dzą konsularną nie było. 

Interritua, a, nm, nieustraszony, 
spectat intemta pngnam; classis 
iuterrita fertnr (o pomyślnej że¬ 
gludze). 

Interrogatio, ónis, i. zapytanie; 
badanie sądowe; wnioskowanie. 

Interrogatiunoula, ae, i. wykrętne, 
sztuczne zapytanie; wniosek. 

Interrogo, 1. pytać, zapytywać, 
aliquem de aliqna re ■ ali<ju< m, ze 
zdaniem pytającem; aliąnid (o co): 
aliąuem aliąaid; ad interrogata res- 
pondere; szczęgól. badać, w zna¬ 
czeniu sądowćm; z dodaniem le- 
ge lub legibuś, oskarżać. 

Iutemunpo, rupi, ruptum, 3. 
przerywać, zrywać, pontem; roz¬ 
rywać, interrupti ignes, rzadkie, 
gdzie niegdzie; — przenoś, prze- 
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Ttfać, przeszkodzić, iter, collo- 
qulum, or&Uonem, querel»s; roces; 
oper*, offidum. 

Interrnpte, przytł. przerywają©, 
w sposób przerywany, namre. 

Interaoindo, aeidl, scissum, 3. 
przecinać, rozrywać, pontem, ag- 
gerom; opera; rozdzielać, Chalcis 
interscinditnr freto. 

Interaeoo, secui, sectum, 1. wy- 
rzytać, wycinać; — przenoś, in 
animis anditorum, wrazić w umy¬ 
sły słuchaczów. 

Intersepio, sepsi, septuift, 4. zam¬ 
knąć, obwarować, nrbem raiło; 
oddzielić, nrbem raiło ab arce; 
przeszkodzić, iter. 

Intersero, serui, sertum, 3. wkła¬ 
dać, umieścić między czćm; - 
przenoś, causaminterserens, przy¬ 
taczając za powód; oscnla interse- 
rens mediis rerbis (dołączając uca¬ 
łowania). 

Interaplratlo, ónia, i. oddychanie 
wśród czego, np. w ciąga mowy. 

Tntersterno, str&rl, stritum, 3. 
prześcicłać co czćm. 

Interstrepo, Sre, między czćm chro¬ 
botać, szeleścić, brzmićć. 

Intersum, fuj, esse; 1) w prze¬ 
strzeni być, znajdować się, leżeć 
gdzie, z przyim. inter i 4 przyp. 
lub samo interesse; Tiberis inter 
oos interesset- 2) w czasie: a) n- 
płynąć, inter primnm et sextnm 
eonsnlatum soi et quadraginia an- 
niinterfncrunt; bj przy czćm znaj¬ 
dować się, być obecnym,zprzyim. 
in 1 przyp. 6. lub z przyp. 3. lub 
samo interesse; proelio, rebus di- 
rinis, negotio, consiliis, in con- 
ririo; si ipse interfueiit; 3) — 
przenoś, różnicę stanowić, wyró¬ 
żniać, z przyp. 2 lub 3. stnlto 
intelligens qnid interest; ab ali- 
qua re; in his omnibus nihil 
omnino interest (żadnej nie ma 

p.-i. w. 

różnicy); tempus interesse, czas 
stanowi różnicę; inter hominem et 
bclnam hoc mazimeinterest; z na¬ 
stęp. ne- an (ne); neqne interesse, 
ipsosne interliciant, impedimentis- 
ne amant; b) nieosob. interest,za¬ 
leży natem, z przyp. 2 osoby lub 
rzeczy, interost omnium recte fa- 
cere; reipnblicae; rei familiaris; 
wyjmują się od tego zaimki oso¬ 
bowe, w miejsce których kładą 
się dzierżawcze: zależy mnie, to¬ 
bie i t. d., interest me*, tua, sna 
nostra, restra; dla okazania, jak 
wicie zaleiy; multum, qnautopere; 
magni, parci; magni int. z 4 pn. 
i tryb. bez. magni interest sahraut 
esse rempnblicam; dla okazania 
rzeczy, na której zależy, z tr. bez. 
lub z 4. przyp. i tr. bez. lub ze 
zdaniem względ.; także: restra hoc 
interost, lnb samo int. non tam 
interest, quo amino i t. d. 

Intertezo, tczni, teztnm, 3. prze¬ 
tkać, wyszyć, haftować, chlamys 
auro intertezta; przepleść, pomie¬ 
szać, pars telae hahot flores he- 
deris interteztos, poet 

Intertrlmentum, i, ft. wytarcie, 
ubytek przez ocieranie się, areen- 
ti; — przenoś, strata, szkoda. 

Interturbitlo, Sals, i. zamiesza¬ 
nie, niepokój. 

Interrallum, i, n. właściwie prze¬ 
strzeń między dwiema palisadami 
(rallns); stąd: przestrzeń, odte- 
glość, ex intorrailo, zdaleka; parł 
intervallo, w równćj odległości; 
o czasie: przeciąg (ez) tanto in- 
tcrvallo, po tak długim czasie; an- 
nunm, remi; — przenoś, różnica, 
niepodobieństwo, senornm. 

Interrenlo, wSni, Tentu in, 4. wcho¬ 
dzić pomiędzy co, nadejść na co, 
pokazać się, zjawić się, z pn. 3. 
qnerelis alicujus, lnb samo in- 
terr.; — przenoś, o rzeczach nie- 
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żywotnych: wpłynąć, flnyius in- 
terrenit; w odniesienia do czasu: 
i przyp. 3. quum nox proelio in- 
temsnisset, gdy noc zaskoczyła; 
takie bez 3 pizyp. nocte interre- 
niente; — przenoś, zdarzyć się, 
przytrafić się, spotkać, z prz. 3. 
nulla ros miki potest intervenire 
tauta ; także bez 3 przyp. mirificus 
casns intcrrenit; 2) wdać się w co, 
wpływom swoim roztrzygnąć, wtrą¬ 
cać się, sprzeciwić się, senatu in- 
terveniente, ze spój. ne i tryb. 
łącz. 

lnterventor, 6rla, m. który się 
w co wdaje, pośrednik. 

Interrentua, os, m. nadejście, ho- 
miuis, noctis. 

Interverto, verti, rersnm, 3. pro¬ 
wadzić na stronę, dać inny kie¬ 
runek stąd: przeszkodzić, aedili- 
tate interrersa; odebrać, zabrać, 
na swoją korzyść obrócić, donum 
regale. 

Interrlao, risi, visnm, 3. oglądać, 
2) kiedy niekiedy odwiedzać, wi- 
dzićć się z kim. 

Interrolito, ite, przelatywać mię¬ 
dzy czćm. 

Interrólo, 4re, latać pomiędzy 
czćm. 

Inteatabilts, e, niezdatny na świad¬ 
ka; stąd: bez czci, bezecny, nie- 
poczciwy, is intestabilis esto. 

[nteatatua, a, om, który nie zro¬ 
bił testamentu; intestato lnb ab 
int. bez testamentu. 

Inteatlnns, a, um, wewnętrzny, 
dolor; rieczow. intestinum, i, n. 
trzewia,kiszki, wnętrzności; b) do¬ 
mowy, bellnm, caedes, facinns, 
diacordia, malum i t. p. 

Inteio, texui, textnm, 3. nahafto- 
wać, naszyć, w tkanin przydać, 
pnrpnraas notaa filis; album tuni- 
cae, restes auro intextae, zlotem 
wyszywane; — przenoś, dodać, 

przymieszać, parva magnia; di- 
quid in causa; 2) obetkać, tkan¬ 
ką obwieść, opleść, aliquid co- 
riis, seata inteits Timlnibus; to- 
nae toto corpore intextae (rozcho¬ 
dzące się po calćm ciele); 3) po- 
wiec, hastas foliis, hederae so- 
lent intezere truncos. 

Intime, przt/sl. wewnętrznie, pota¬ 
jemnie; — przenoś, bardzo poufa¬ 
le; uti aliąuo int., żyć z kim 
w wielkiej poufałości; 2) bardzo 
usilnie, commeudari. 

Intimus, patrz Interior. 
Intlngo, tinii, tinetnm, 3. zma¬ 
czać czćm, faces sanguine. 

Intolsrabilis, e, nieznośny, nie do 
wytrzymania, dolor, Terba. 

Intolerandua, a, nm, nieznośny, 
licentia. 

Intoleraua, tis, nieznoszący, nie- 
cierpiący, corpora intolerantissi- 
mi laboris; vir aequalium lntb- 
lerans. 

Intoleranter, prtysl. nieznośnie, 
niepomiarkowanie, intoler. glo- 
riari. 

Intołerantla, ae, i. nieznośność, 
brak umiarkowania. 

Intóno, tonui, 1. grzmióć, into- 
nnere poił; 2) przech. wrzask, 
dźwięk, szelest wydawać, quum 
baec intonuisset; minas intonnisse; 
intonata flnctibns hiems, burze, 
z bałwanami nadchodząca. 

Intouaua, a, nm, mestrzyiony, 
brodaty, niedbały pod względem 
porządnego otrzymania włosów na 
głowie; —przenoś, okryty liściem, 
qucrcus intonsa coelo attoliunt ca- 
pita. 

Intorqueo, torsi, tortnm, 2. kręcić, 
wykręcać, obracać, ramos; ruden- 
tes lnb fnnes intortl; mentum in 
dicendo (wykrzywiać); talnm (wy¬ 
wichnąć); 2) ciskać, rzucać, mio¬ 
tać, teium in hostem; huta® tor- 
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go lob equo, narem Torticibns:— 
przenoś, ardentes oculos laminę 
glaaco, poet. intorąuentur inter 
fratres gravissimaa contomeliae 
(miotają na siebie bracia wzaje¬ 
mnie obelgi). 

łotra, 1) przysł. wewnątrz, stop. 
wyż. interius; — przenoś, ne m- 
sistat interins, żeby był krótki. 
II) przyim. rządzi 4. przyp. przed¬ 
miotu ; 1) w przestrzeni wewnątrz, 
iutra Italiam bellnm gestum est; 
qnum et intra vallum etfons cae- 
derentur; lub ptzy słowach ozna¬ 
czających dążenie dokąd, wewnątrz, 
qnnm adrersarios intra mocnia 
compnlissent; intra fines, intra 
praesidia se recipere; takie: intra 
rerba peccaro (tylko w słowach); 
2) w czasie: w, w ciągu, w prze¬ 
ciągu, intra ser dies; intra no- 
num diem; intra triennium; intra 
tinam aestatem 3) przy oznacze¬ 
niu liczebnćm- niżej, mniej jak, 
intra ccntum; — przenoś, intra ie- 
gem epulari (mniój aniżeli prawo 
pozwala); intra naturale desiderinm. 

Intrabilis, e, przystępny, łatwy 
do wnijścia. 

Intraotabilis, e, niedający się do¬ 
tykać, ugłaskać, surowy, dziki;- 
przenoś. nie zamieszkany, pusty, 
loca frigore intractabilia. 

Intraotatns, a, um, nieugłaskany, 
nleujeżdżony, equns; nowy, nie¬ 
znany, niedoświadczony, scelus, 
poet. 

Intremtooo, i intremo, tremni, 
3. drżóć, lękać się. 

Intrepidus, a, nm, nieustraszony, 
Intrinseous, przytl. wewnątrz. 
IntHtuo, a, um, nieosiabiony. 
Intrłtua, tmiesl. od lntero. 
Intro, przysł. wewnątrz, do środ¬ 
ka, intro yocare; seqnere in¬ 
tro me. 

Intro, 1. wchodzić wkraczać. 

p.iw. 

z przyim. in lub ad, lub intra 
i 4 prayp. lub samym 4 przyp. 
in Łortos, ad se, intra limeu; ja- 
uuam; quo qni intrarat, takie: 
portnm, wpłynąć; — przenoś, wni¬ 
kać, zagłębiać się, iu rerum na- 
tnram, in familiaritatem alicujns 
(zabrać z kim przyjaźń); iutrarit 
animum gloriae cupido, powsta¬ 
ła w sercu żądza chwały. 

Introdfioo. duri. ductum, 3. wpro¬ 
wadzać, z przyim. iu, ad, inter 
lub samointrod — przenoś, wpro¬ 
wadzać, philosophiam in domos, 
ciem plum in repnbiica; consue- 
tudinem; twierdzić, utrzymywać 
co (w mowie), rozprawiać, z 4 prz 
i tryb. bez. 

Introduotlo, Ania, i. wprowa¬ 
dzenie. 

Introeo, ivi, inb ii-, itum, ire. 
wchodzić, wkraczać, in urbem; 
in castra; in tabernaculnjn; ad 
aliqnem; curiam; tbeatrum; Syra- 
cusas; qnum multitudo Tisendi 
grmtia introisset; port* (przez 
bramę). 

Introfero, tuli,latam, ferre, wno¬ 
sić, z przyim. ad i 4 przyp. lub 
z 3 przyp.; lectica introferri. 

Introgredior. gresjus, 3. wchodzić, 

wkraczać. 
Introitua, us, «». wejście, wkro¬ 
czenie, wtaignienie, in urbem; 
Smyrnam; militum, 2) miejsce, 
którędy się wchodzi, wejście ae- 
dis, ponus; introitnm praecludo- 
re; — przenoś, początek, wstęp, 
fabulae; defenmonis. 

Intromltto, misi, miasum, 3. wpu¬ 
ścić, kazać wejść, posłać, legionea. 

Introrsum, przytl. wewnątrz, do 
środka, hostem intror. aedpiunt; 
2) we środku, aihil iut roboris 
essa. 

Introrumpo, rftpl. ruptum, 3. wtar¬ 
gnąć, wcdrzćć się. 
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Introaptoia. spexi, spectum, 3. wglą¬ 
dać w co, z przyim. ta i 4 prz. 
wiol. i, przenoś, in partes reipu- 
blicae; fortunam. 

IntroTooo, be, wołać dokąd, przy¬ 
woływać. 

Intubus, i, m. i i. lub -urn i, *i. 
endywia. 

Intueor, tuiios, 2. przypatrywać 
się,inaliquem,aUquid; także: sa¬ 
mo int, szczegół, z podziwieniem, 
spoglądać, aliąnem; — przenoś, 
rozważać, swoją uwagę na co 
zwracać, roztrząsać, aliquid. 

Iutumeaoo, tnmui, 3. nadymać się, 
puchnąć. 

IntumuUtus, a, um, niepogrze- 
biouy. 

Iutuor — intueor, spoglądać na co, 
alieuam opuleutium fortunam. 

Iutua, przysl. wewnątrz, we środ¬ 
ku, właś. i przenoś, intus in cor- 
pore esse, addnctos intus agere 
eqnos (sięgać bliżej mety); 2) we¬ 
wnątrz w kierunku dokąd, ire, 
duci. 

Intatue, a, um, niebezpieczny, 
niestrzeżony, nieobwarowany, ca¬ 
stra, urbs. 

Inula.ae, i. oman. 
limitu*, a, um, nlezemszczony, 

nieukarany, śnjuriae, mors ejns 
inulta non fnit; ne inultns esset; 
poet.; preces, nie wysłuchane; 2) 
niepokonany, bezpieczny, aliąucui 
inultum sinere lub pati; catulos 
ferae celent inultae. 

Inumbro, 1. ocienić, cieniem okryć, 
palmaque ycstibulum aut ingens 
oleaster iuumbret. 

Inundatio, ónls, i. powddż, wez¬ 
branie wód, potop. 

Inimdo, 1. zalewać, wylewać z brze¬ 
gów, Tiberis agros inundarit; tak¬ 
że o mnóstwie ludzi: densi inun- 
dant Troes; 2) nieprzech- być peł¬ 
nym czego, sanguiue. 

Innngo, unn, unctum, o. na¬ 
maszczać. 

Inurbane, przysl. niedelikatnie, 
nieobyczajnie. 

Iuurbanua, a, um, niedelikatny, 
nieobyczajny, , homo; habitus o- 
rationis, dictum. 

Inuro, ussi, ustum, 3. przypalać, 
piętnować; 2) zapalić, rozognić, 
sanguiuem rulnere, poet. 

Inualt&te, przysl. niezwyczajnie, 
sposobem niezwykłym, loqui, 6cri- 
bere. 

Inuait&tua, a, um, niezwyczajny, 
niesłychany, nadzwyczajny, rzad¬ 
ki, maguitudo, lepos. 

Inutilis, e, nieużyteczny, nieprzy¬ 
datny, szkodliwy, z przyim. ad 
i przyp. 4. lub z 2. przyp.; 
z przyp. 6. 

Inutllitaa, *tis, i. nieużyteczno! 
szkodliwość. 

lnutiliter, przysl. nieużytecznie, 
szkodliwie. 

Inuua, i, m. bojek Pan, opieku¬ 
jący się trzodami. 

Invado, vasi, vasum, 3. napadać, 
nachodzić, wpadać, in eas urbes, 
in rapem lub portum, viam, in 
colium (wpaść na kark); stąd: wziąć 
się do czego, coś przedsięwziąć, 
zacząć, aliquid magnum, poet.; 
pugnam fuudis sagittisque; takżo: 
Martom, poet; szczegół, po nie¬ 
przyjacielska, napaść, najechać, 
natrzćć, uderzyć z przyim. in 
i 4 prz. zwyk.e z samym 4 prz. 
lub samo inv.; o przedmiotach nie- 
żywot. o ogniu, słabościach i in¬ 
nych nieszczęściach: opanować;— 
przenoś, napaść słowami, couti- 
uuo iurasit z nast mową wprost; 
b) często o namiętnościach, po¬ 
głoskach, strachu i t. p. opano¬ 
wać, z przyim iu i 4 przyp.; inb 
samym 4 przyp. łub z przyp- 3; 
także: tautus terror inrasit (roz- 
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szeTzył się); 2) opanować, zabrać, 
zagarnąć silą, wziąć w posiada¬ 
nie, in aliąuid; t- taro Asiam; — 
przenoś, regnum, imperiom. 

Invaiesoo, va!oi, 3. wzmagać się, 
sil nabierać, opibas. 

Invtiidus, a, om, slaby, niedo¬ 
łężny, chory. 

Inwootlo, ónłs.i. wprowadzenienp. 
towarów; 2) gromienie, łajanie, 
powstawanie. 

Inreho, Teii, rectnm, 3. wpro¬ 
wadzać, przywozić, vinom in Gał- 
liam; peconiam in aerariom, ma¬ 
rę fluminibns; — przenoś, wpro¬ 
wadzać, diritiae araritiam inre- 
lere; quae (mała) tibi casus in- 
vexerat; nadać, Bomano imperio 
rcgiae consoetodinis formam ma- 
gis, quam Eomanae iibertatis; 2) 
inrehi, wjeżdżać, wplywać, z bliż- 
szóm określeniem, jak np. equo 
coim, naro i t. p. lob bez okre¬ 
ślenia, z nast. in i 4 przyp. lob 
z 3 przyp.; invehens, jadąc, pły¬ 
nąc na-; se inrebere lub inrehi, 
dokąd wejść, wtargnąć, wpaść, 
o ludziach i zwierzętach; — prze¬ 
noś. inrehunt se fluctus; inrehi 
in aliquem, napaść na kogo, po¬ 
wstawać; także: in oratione sua 
multa in aliqnem; nonnulla in ali- 
qoem; 3) sprowadzać na dół, spusz¬ 
czać, torrentes «quas (o rzece). 

Inwenlo. reni, rentom, 4. właś. 
nadchodzić na co, natrafić, kogo 
albo co znaleźć, aliqnem; in ope¬ 
ra et arans est inrenius, znale¬ 
ziono go przy robocie; nares, lin- 
tres, radum i t. p.; dowiedzieć 
się, powziąć wiadomość, apud 
plerosque anctores inrenio; — prze¬ 
noś. poznać, aliąoem si inrenisset 
idoueum; ipsis durior inrenius est; 
b) przyjść do czego, otrzymać, zje¬ 
dnać sobie, nomen, reniam ab be- 
ate; 2) wynaleźć, odkryć, quas to 

arce inrenerat; locum, ubi esset* 
facile inrenturos; argenti renas 
na str. bier. być znalezionym* 
znajdować się, być, inreuta sunt 
ciriom capita i t. d.; spolia ibi 
inrenta; — przenoś, o) uskutecz¬ 
nić, dokonać, per me inTenta ca¬ 
łus; inrentis auspiciis; b) przez 
badanie; wynaleźć, wydobyć, do¬ 
wiedzieć się, ez captiris; conju- 
rationem; lub przez rozmyślanie, 
zastanawianie się; wynaleźć, wy¬ 
myślić, remedium; nihil iu cis 
causis; 3) seinrenire, znaleźć się, 
pokazać się, zjawić się, dolor se 
iurenit, poet. 

Inrentio, On U, i. wynalezienie, 
wynaiaze/, także: przemysł. 

Inrentor, orla, a wynalazca, 
twórca, sprawca. 

Inreutrii, lois, i. wyn&lazczyni, 
sprawczyni 

Inrentum, i, n. wynalazek, po¬ 
mysł. 

Inrermstus, a, um, nieprzyjemny, 
niekształtny. 

Inrereoundua, a, um, bezwstydny. 
Inrergo, ere, nachylać, nalewać, 
aliquid; 2) lać na co, Tina fron- 
ti, poet. 

Inrerslo, ónls, i. zamiana, rer- 
borum (ironia). 

Inrerto, rerti, rersum, 3. wy¬ 
wracać, przewracać, na wszystkie 
strony obracać, aliquid; poet. re- 
mere terras grares, campum (upra¬ 
wiać); marę (wzruszać, burzyć); 
także: inrersus annns (zima); — 
przenoś, zburzyć, zmieszać, ze¬ 
psuć, ordinem; inrersi mores; 
szczegół, nadać inne znaczenie 
rirtutes; Torba (urywać w zna¬ 
czeniu ironlcznćm). 

Inoesperasoit, ćre, już się ma ku 
wieczorowi 

Inrestleatio, Cuis, i. śledzenie, 
badanio, rerum, reii 
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IcweaŁlgltor, orla, *». badacz, śle- 
dziciei. 

Inreatigo, 1. śledzić, iść w ślad, 
tropić; - przenoś, śledzić, badać, 
poszukiwać. 

lar eter as co, veterivi, 3. zestarzeć 
się, wkorzenić się, zagnieździć się, 
balio; tmles; czercitus in Gallia 
inrgterascit; cousuetudo, opinio 
iuvet; neque inreterasccre corum 
tu* alienum patiebatur (z&dawnić 
się, długo nie bye spłaconym); 
inzeterarit z ut i tr. łącz. (dawny 
to )<$t zwyczaj, że-); 2) pójść 
w zapomnienie, si (m) inveterarit 

Inwater&tio, dnia, i. błąd zada¬ 
wniony, wkorzeniony. 

Inwetero, 1. zadawnić, utrwalić, 
stąd: inreteratus, a, um, dawny, 
zastarzały, w nałóg zamieniony. 

Iiwioem, przytl. naprzemian, in ar¬ 
mia esse, proeliari, KKjaicsce- 
te i tp. 2) nawzajem, wzajemnie, 
zobopóluie, bis inticem sermoni- 
bns; acribere, se oceidere, ser- 
monem consnmere, naiare; 3) na 
odwrót, przeciwnie, populationnm 
inricom nltor; reqnicscat Italia, 
nraiur inv. Africa. 

Inviotue, a, um, niepokonany, 
niezwyciężony, imperator, Germa- 
ni; inv. morior; inricte jako 5 prz. 
połącz, z przyim. a i przyp. 6; 
z przyim. ad lub in i 4 przyp.; 
z przyp 6 armis, bello, tent; — 
przenoś, adamas; animns; robur; 
Cdet (niezłomna), defensio (niezbita). 

Inwidantia, ae, i. zawiść, zazdrość. 
Inwldeo, widi, 'lisom, 2. zazdro¬ 

ścić, alicui, lub alicui rei; alicui 
aliquid, alicui iu aliqua re; ali¬ 
cui dicujns rei, poet; z tr. bez; 
takie: quod multi invideant; w znacz, 
bier. iimdetur alicui lub alicui 
rei; poet.: ego car inrideor; ńm- 
dendus: godzien zazdrości; 2) iuv. 
alicui, nie chclćć, być niechętnym. 

Inrddia, ae, i. zazdrość, smnte’; 
z cudzego szczęścia, nienawiść, 
niezadowolenie z kogo, obmowa, 
uwłaczanie, facere alicni inridiam, 
conflare; subire, narazić się na 
nienawiść; erstiuguere, imddiam 
ase removerc. 

Invidióse, priysl. zazdrośnie, nie¬ 
nawistnym sposobem, cierpko, 
dicere, crimimari. 

Zmridiosua, a, um, zazdrosny, któ¬ 
ry zazdrości, także biernie, a) któ¬ 
remu zazdroszczą, godzien zazdro¬ 
ści ; b) nienawistny, znienawidzony. 

Inoidus, a, nm, zazdrosny, za¬ 
wistny, potentiae; riectow. zazdro¬ 
śnik, inridis meis. 

Invlgtlo, 1. pilnować, czuwać nad 
czem, z przyp. 3. lub z przyim. 
pro i 6 przyp., n poet. pro casi- 
bus nostris. 

Inwiol&te, pnytl. nienarnszonio, 
niezgwałconym sposobem. 

Inviolatu», a, um, nlezgwalcony, 
nienaruszony, nietknięty, cały, 
homo, amicitia; aliąnid integrmn 
atqne inviolatnm praestare; nie¬ 
naruszalny, nietykalny, którego 
się tknąć nie godzi, toniphnn; 
tribnnns plcbis. 

Invtjo, yiai. vlauxn, 3. zwiedzić, 
obaczyć, obejrzćć, aliqnid; szcze¬ 
gół. logo lub jakie miejsce, Dc- 
lum invisit Apollo. 

1. Imrtaus, a, nm (od in i fideo) 
niewidziany, nieznany, res. 

2. Inwisus, a, nm (od invideo), 
nienawistny, cnpressns, alicui; 
<}uam invisa sit singularis potestas 

Inwitamentusi, i, n. przyłuda, po¬ 
nęta, naturae. 

Inwitatio, ónia, ż. zapraszanie, 
wzywanie; 2) pobudzanie, zachę¬ 
canie, igsitatio, ut graeco morę 
biberetur; 3) uczta, benigna. 

Inwit&tns, ns, m. zaproszenie. 
Invite, jirtytb. niechętnie. 
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Invito, 1. zapraszać, w ogolę: 
wzywać, powoływać, aliąnem; 
aliąuem in legationem, hostem ad 
deditionem; ad dimicandum; ad 
spectacnlum indorom Ticinaf na- 
tiones; poet.: z tryb. bez. zielna 
invitet decedere rlpa calori; szcze¬ 
gół. na ucztę, w gościno zapra¬ 
szać, ad coenam, ad epulas, in 
hospitinm, domom, bospitio, tec- 
to ac domo, apparalis epulis i t. p.; 
ge, uczęstować się; — przenoś, 
wabić, pobudzać, przynęcać, po¬ 
ciągać, praemiit aliqnem ad rem; 
praeda iuritati; appetitnm animi; 
inritat hiems; nbertas terrao; so- 
ikbos (do snu pobudzać). 

Invitu», a, urn, niechętny, prze¬ 
ciw własnćj woli czyniący; in- 
vito me, te i t d. wbrew mojćj, 
twojćj i t. d. woli; poet. o tćm 
co się niechętnie robi, invita 
ope. 

Inriua, a, om, bezdrożny, nic- 
przechodny; neczow. inria, ©ram, 
n. bezdroża. 

1. InwocŁtue, a, nm (od in i vo- 
co) niepowołany, niezaproszony. 

2. Inwocatus, a, nm, imtetł. od 
invoco. 

Invooo, 1. wzywać, przywoływać, 
deos testes, bogów na świadectwo; 
stąd: nazywać, aliquem optimum 
rogom; aliąu&m reginam. 
[nwolfttaa, os, m. lot, latanie. 
CnwoUto, 1- wlatywać. 
(mrdto. I- wlatywać; — przenoś, 
rzucić się na kogo, najeżdżać, ad 
aliąuem; stąd: opanować, in pos- 
sessionem. 

Inwolucrum, i, n. powłoka do za¬ 
wijania czego, właś. i przenoś, 
clipei; ingeuii. 

Inroiatua, a, nm, okręcony, ob¬ 
winięty, ciemny, res inrolutas 
eipticare. 

Inwolwo, rolri, woiatum, 3. po¬ 

toczyć co na co, oiipae inwolntae; 
często u poet.; 2) obwinąć, oto¬ 
czyć, okryć, sinistras sagis; ma- 
num ad digitos usque, nemns flam- 
mis, często u poet. — przenoś, 
se literki, oddać się naukom, za¬ 
topić się; bellum pacis nomine 
iurolutum (ukryta pod-). 

Invnlgo, 1. ogłosić, obwieścić. 
Inwulneratna, a, nm, uieranioay. 
lo! wykrzyknik wyrażający szyder¬ 

stwo; także: żal, radość. 
Io, us i Cnis, ś. córka Inacha, 
króla Argos, matka Epafusa (Epa- 
pbus). 

Iolftus, i, m. syn Ifiklnsa. 
Iolcos, lub -us, i, i. miasto w Tes- 
salii; stąd: Ioloiaous, a, nm, 
Iolcyjski. 

Idló, es, i. córka Eurytusa, król* 
Echalii (Oechalia), 

Iónea, urn, Jonowie, należący do 
Greckich plemion, którzy powięk- 
szćj części w Azyi Mniejszój 
mieszkali; stąd: a) Iotiiaoua, a, 
um, Jcński, marę, morze między 
Italią, Sycylią i Grecyą, także 
samo Ionium zwane; stąd: lenia, 
ae, i. kraiua na wybrzeżu Azyi 
Mniejszej między Karyą i Eolią. 

Iphias, adio, i. córkaIfisa, Ewadna. 
Iphigenia, ae, i. córka Agame- 

mnona. 
Ipse, ipsa, ipsum, 2 pTzyp. ipsius, 
3 ipsi, jako przymiot, sam; przy 
oznaczeniu liczb i czasu : właśnie 
ten; takie stopniując: nawet, już; 
często: rzeczow. ja sam, ty sam. 
on sam, z przyciskiem: on wła¬ 
śnie, ten właśnie, tenże sam; 
ipse per se, sam przez się, sam 
z siebie. 

Ira, ae, i. gniew, zemsta, chęć 
zemsty, iram concitare, eicitare, 
attollere. 

Iraoundia, ae, i■ gniewliwość, 
skłonność do gniewu, popędli- 
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weśó, iracundiam fortitadiuis es- 
§e eoteai. 

Iraotmdu*, a, nm, guiewliwy, pe- 
pędiiwy; iracunda łowna ponere 
fulmina, poet. 

Irascor, iratns, 3. gniewać się, in 
aliquem lnb alicui; nostrao Ti- 
cem, na nas; irasci eos nefas 
duiit. 

Irtte.przysł. gniewliwie, z gniewem. 
Iratos, a, nm, zagniewany, aii- 
cni; — przenoś, marę, burzliwe; 
rentcr, zgłodniały. 

Iria, idte, i. córka Tanmasa i Elek¬ 
try, siostra Harpij, posłanka bo¬ 
gów i bogini tęczy. 

Ironia, ae, i. ironia. 
Irrauoeaoo. rausi, 3. chrypki do¬ 
stać. 

Irreligitus, a, nm, uiezwiązany, 
comas, poet. 

Irreligifisus, a, urn, bezbożny, 
niesumienny. 

Irremeabilis, e, miejsce, z które¬ 
go się wydobyć, którego drogi raz 
przepłynąć nie można, Sty*. 

Irreparabilis, e, czego naprawić 
lub odzyskać nie można, tempns. 

Irrepertus, a, nm, nieznaleziony, 
aurom. 

Irrepo, repsi, reptum, 3. włazić, 
wcisnąć się, wczołgać się;—prze¬ 
noś. wkradać się, wciskać się, in 
mentes hominom; eloquentia irre- 
pit in sensns. 

Irreprehensus, a, urn, nienaganny. 
Irrequletus, a, nm, niespokojny, 
czyniący niepokój. Charybdis. 

Irreseotue, a, nm, nieobcięty. 
Irresoltitus, a,nm, nierozwiązany, 
nierozwolniony, rmcula, 

Xrretio,4. uwikłać W sieć:—prze¬ 
noś. podejść kogo, illecebris vo- 
luptatum, usidlić ponętami ro- 
ikoszy. 

Irretortua, a, um, nieodwrócony, 
oculo irretorto, obojętnem okiem. 

Irreroołbili*, e, nieodwołalny, 
którego odwołać, cofnąć nie mo¬ 
żna, Terbum. 

Irrevoo*tus, a, nm, nieodwolany, 
2) niewstrzymany. 

Irrideo, risi, risum, 2. śmiać się 
z czego, wyśmiewać się, szydzić; 
2) przech. wyszydzać kogo albo 
co, aliąuem; aliquid. 

Irridioute, pnyal. nieśmiesznie, bez 
dowcipu. 

Irrigatlo, 6nis, *. skraplanie, po¬ 
lewanie, zwilżanie. 

Irrigo, 1. zwilżać, skraplać, po¬ 
lewać; — przenoś, fessos sopor 
irrigat artus, sen rozlewa Bię po 
znużonych członkach; 2} sprowa¬ 
dzać wodę, imbres piantis. 

Irriguus, a, um, polewany, zmo¬ 
czony, zroszony, hortus, herb-, 
2) zwilżający, fona. 

Irrisio, ónis, ż. wyśmianie, wy¬ 
szydzenie. 

Irrisor, Orli, m. szyderca. 
Irrłaus, us, m. szyderstwo. 
IrriUbilla, e, urażliwy, pochopny 

do gniewu. 
Irritatnen, lnie, n. i irritamen- 
tum, i, n. pobudka, drażnienie, 
podnieta, malorum, do złego. 

Irrltitlo, dnia, i. drażnienie. 
Irrlto, 1. drażnić, pobudzać, ad 
aliquid; in aiiquem; wzniecać, 
sprawiać, roluptatem, iram, i t. p. 
szczegół, do gniewu przypro¬ 
wadzać, aliąuem; poet.: ąuietos 
omnes, poruszyć. 

Irritus, a, um, zniweczony, nie¬ 
ważny, testamentom facere irri- 
tnm (unieważnić); stąd często: 
próżny, nadaremny, labor, incep- 
tnm, tela, dona; literas irritas 
habnit, listy były bezskuteczne; 
stąd: irritum, i, n. rzecz próżna, 
daremna, ad irritum cadere, chy¬ 
bić celu; ad irritum redigerc, zni¬ 
weczyć, udaremnić: — przenoś. 
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o osobach: czyniący co bezsku¬ 
tecznie. irritos nrget, z prz. 2. 
irrita spei, bez nadziei, próżną 
mając nadzieję. 

Irrogatio, cnie, i. naznaczenie, 
nałożenie, mnltae. 

Irrógo, t. stanowić co, naznaczać 
przeciw koma, alicni lęgom, mnl- 
tam, poenam. 

Irróro, 1. zrosić, zwilżyć, zmo¬ 
czyć, x przyp. 6. ocułos lacrimis; 
z przyp. 3. kerimae irrorant fo- 
liis, spadają na liżcie, poet; li- 
qaores vestibos et capiti, spadają 
kroplami, poet 

Irrompo, rapt, raptom, 3. wpa¬ 
dać wtargnąć, wlecieć, właśc. 
i przenoś, in partem hostiom, por- 
tam; thalamo; wciskać się, imagi- 
nes in animos per corpns irram- 
pant; także: samo irr., ne qna mi¬ 
nima beatfola conarefur irrumpero; 
opanować, patrimonium alicnjns. 

Irruo, mi, 3. rzucić się na co, 
wpaść, mierzyć na kogo łab na 
co, z przyim, in i 4 przyp. in 
aliquem, in mediam aclem; — 
przenoś, opanować, zagarnąć, in 
alienas possessiones; wpaść, in 
odinm. 

Irrnptio, Ania, i. wtargnienie, na¬ 
pad, irrnptionem fecere. 

Trruptue, a, nm, nicrozerwany, 
qnos irmpta tenet copala. 

Iros, i, ib. żebrak z wyspy Itaki-, 
stąd przysłowie: Iro pauperior; 
Irus est sobito, qni modo Croe- 
sos erat. 

Ib, ea, id, zatm. wskaż, ten, ta, to, 
is mihi literas abs te dedit; is 
obiit mortem; często się kładzie 
zamiast taiis, hnjasmodi, ego is 
in illnm sam, quem tu me esse 
Tis, takim jestem względem nie¬ 
go, jakim mię mieć chcesz; cza¬ 
sem się kładzie dla nadania więk- 
szćj mocy, id quod necessa ent 

aeddere fi to właśnie) j et is et 
ea, et id, atqae is, atque id, 
isque (a do tego jeszcze), cnm ona 
łegione, esque racillante; impri- 
mis nobis sermo, isqne maltas do 
to fait; te annam iam andientem 
Cratippum, idqno Athenis, abun- 
dare-; nec is, i woale nie, certa 
flagitii merces, nec ea parsa; ja¬ 
ko ruczow. z przyp. 2. ad id loco- 
rum.do tych miejsc; ad id temporis, 
dotegoczasb;id aetatis, w tym wie- 
kn; eo, ze stop. wyż. odpowiada 
następnemu Inn poprzedzającemu 
quo, tćm, im; w znaczenia pnysh 
in id, do tego, dla tego, ex eo, 
stąd; porćw. eo i ea. 

laara, ae, i. rzeka w Gali ii. 
Isanri, oram, m. mieszkańcy krai¬ 
ny Isaoria, as, i. w Azyi Mniej- 
szćj przy Taurus; stąd: Is&nricns 
i Isaorus, a, um, Izauryjski; ja¬ 
ko przydomek, Izauryk. 

Iaćum, i, n. świątynia Izydy Egip- 
skićj. 

lala, idii, i. bóstwo Egipcyan, żo¬ 
na Ozyrysa, godło natury; stąd: 
Isiacus, a, nm, do Izydy należący 

lamaros, lob -ns, i, «*. i Isinara, 
oram, w. góra w Tracyi z mia¬ 
stem tegoż nazwiska; stąd: Isma- 
rius, a, um, Izmaryjski, w ogóle: 
Tracki. 

IimSnus, lub -os, i, m. rzeka 
w Bcocyi; stąd: a) Ismenis, idis, 
i. mieszkająca przy Izmenie, To 
oanka; b) Ismenius, a, um, Iz- 
jteńszi, Tebański. 

Isocrates, is, m. retor w Atenach, 
uczeń Prodiia i Goigiasza; stąd: 
laocrateua, a, um, do Izokrata 
należący. 

Iaaa, ae, i. wyspa namorzn Adrya- 
tyckićm; stąd: a) Isscnsis, e, 
Issenski; rieaow. Issenses, inm, m. 
isseńczyócy, b) Issaeus i Issaicus, 
a, um, Issajski, 
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Isaaa, lab -os, i, i. miasto w Cy- 
licyi. 

Jęta, a, nd, 2. przyp. istiua, poet. 
istiue, zaim. wskaż ten, ta, to, 
6w, owa, owo, tak tuczów. jak 
przym.-,szczegfil. w znaczeniu wzgar- 
dliwem, lez quam idem iste tu- 
lerat. 

Teter, lub Hister, stri, m. nazwisko 
Dunaju u Greków, a niższego Du¬ 
naju u Kry mian. 

I«tnmus, lub -os, i, m. między¬ 
morze przy Koryncie; stąd: Istb- 
mius,um, Istmijski, rzeczow. Isth- 
mia, oram, n. igrzyska Istmijskie. 

latte (isthic), istaec, istoc lub istuc, 
tenże sam, ma moc natężającą; 
z przyp. 2. istuc actatis esse, być 
w tymże wieku. 

Istie (isthic), przysl. tam;—przenoś, 
w tym razie, neque istie, ncque 
alibi tibi usqnam eril in memoriu. 

Ittina, przysl. tam. 
letino (isthinc) z owego miejsca, 

stamtąd. 
Ietiusmodi, w takim sposobie, 

w takim rodzaju, taki, taka, takie. 
lato, przysl. tam, ku owemu miej¬ 

scu; do owćj rzeczy. [scu. 
latoo, przysl. tam, ku owemu miej- 
Istri, oruin, m. Istrowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Istria, ae, i. 
na pograniczu Illiryi; stąd: a) 
Ietrionl, orum, m. IstTyanie; b) 
Istricus, a, urn, Istryjski. 

Istrlous, patrz Ister i Istri. 
Istuc, przysl. tam, do owego miej¬ 

sca. 
Ita,przysl. tak, w ten sposób, est 
ita, factum est ita (używa się 
ebeaę jakie zeznanie, wyrzeczenie 
pótwieidzić), stąd ita, tak jest, 
w rzeczy tamćj; itane? itane Te¬ 
ro? więc w istocie? (dla okazania 
niechęci lub podziwienia); itane 
censea? tak więc myślisz? quld 
ita? jak to? dla czego to? Mia¬ 

nowicie dl# uwydatnienia: a) ja¬ 
kiego przymiotu czyli wlaśności; 
tak a tak rzecz się ma, ita res 
suut uostrae, w takim stanie są 
rzeczy' nasze; si ita sum; quae 
cum ita sint; często ze spój. ut 
i tr. łącz ego ita ero, culpa ut 
abslincam; h) sposobu następstwa; 
tak, w takich okolicznościach, 
w tem położeniu, zdarzeniu, iilum 
adolescentem aegrotasso aliquoi 
dies et ita esse mortuum, ita le¬ 
gat! comiter dimissi; szczegół, 
w zdauiach wnioskowych: a tak, 
przeto, zatem, si igitur non sunt 
(nie istnieją), nihil possunt esse; 
ita ue miseri quidcm sunt; e) sto¬ 
pnia: tak, tak bardzo, w tym 
stopniu, non (haud lub nec) ita, 
nie tak bardzo; non ita mufti; 
baud ita magna mann; non (ne- 
que) ita multum lub multo; non 
(haud) ita multo post; baud ita 
multo antc; haud ita longe; 2) przy 
porównaniach: tak, zwykle zodpo- 
wiadającóm sobie ut(]ak), rzadko: 
quomodo, qucmadmodum i t. p., 
infiuit iucrcdibili lenitatc, ita ut 
judicari non posslt, iu utram pa- 
trem fluat; przy uroczystych za¬ 
pewnieniach, zaklinaniu się, przy¬ 
siędze; ita z tryb. łącz. -ut z tr. 
ozu. lub łącz.; ita dcos mihi velim 
propicios, ut perhorresco; ita ri- 
vam (jak mi życie miłe); ita me 
dii juyent; 3) przy wykazaniu 
warunku lub ograniczenia: tak, 
tak jednak, tylko o tyle, tibi im- 
ponam (onus) ita tamen, ut nolim 
tibi molestus esse; paz ita conre- 
nit, ut-; bocita lustum est, si est 
Yolntarium (o tyle, o ile); ita- ne 
(tamen), tak- byleby nie. 

Italia, ae, i. Italia (Włochy); stąd: 
*) Italicus, a, urn. Italski; rze¬ 
czom. Italie!, orum, m. związko¬ 
we ludy Italii w wojnie domowej; 
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Italica, ae i. nazwisko miasta 
Corfmium; b) Italis, idls, z. na¬ 
leżąca do Italii, ora; neczow. 
mieszkanka Italii; c) Iulicns i Its- 
lus, a, om. Italski, do Italii na¬ 
leżący; rztczow. Itali, orum, *». 
Kałowie, mieszkańcy Italii. 

Italioa, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd; Italiccnsis, e, Ita- 
liceński; rzeczozc. ItaliceDses, inm, 
nt. mieszkańcy Italiki. 

Itague, spój. 1) ~ et ita; 2) więc, 
przeto (zwykle się kładzie na po¬ 
czątku zdania); itague ergo, tak 
więc, a przeto; 3) po nawiasie, 
gdy się powraca do przerwanej 
myśli: owoż, otóż tedy, deinde 
homo acutns — itaąue attnlit. 

Item, przysl. podohnież, tymże 
sposobem, item milites cogcbat; 
z odpowiadającemi sobie ut, si- 
cut i t. p item nt in yersn feci- 
eti; item nti praedones solcnt; 
quasi quum caletnr—item parasi- 
ti latcnt. 

Iter, itinerls, czasem itens (da¬ 
wna forma itiner) n. chodzenie, 
jechanie, podróż., droga, pochód, 
jazda; in itinerc, w drodze, w po¬ 
chodzie, ex itinere redire, powró¬ 
cić z podróży; iter facere, odby¬ 
wać; itineri se committere, puścić 
się w dtogę; iter contcndere, przy¬ 
spieszać podróż, spiesznie dążyć; 
bj prawo, przywilej chodzenia, 
przejeżdżania jaką drogą; c) mia¬ 
ra, sposób odprawiania drogi pod 
względem prędkości, przeciągu 
czasn, iter unius dici, podróż je¬ 
dnodniowa, modicnm, jnstnm, bre- 
Tius; magnis itincribns contcnde- 
rc, bardzo spiesznym iść pocho¬ 
dem; — przenoś, droga, zamiar, 
sposób, fortuna salutis monstrat 
iter, iter facere sceleri; patiamur 
illum ire nostris itineribus; iter 
Łujus seraonis quod sit, rides; 

2) droga, gościniec, przejście pod 
względem miejscowości, in Tauro 
iter fecit; itinere muniit; itinere 
patefacere, inteTcludere; facile, 
angustum, difficilc; erant omnino 
itinera duo; takie: iter, quo me- 
ant narigia. 

Iter&tio, ónls. i. powtórzenie, po¬ 
dwojenie, Tcrborum. 

Iter&to, przysl. drugi raz, po¬ 
wtórnie. 

Itero, 1. powtarzać, znowu co czy¬ 
nić, ponowić, pugnam, cursus; 
ascrum, drugi raz zorać; aequor, 
drugi raz żeglować; lanam, dwa 
razy farbować. 

Iterum, przysl. znowu, po wtóruje, 
semcl atque iterum lub iterum- 
quc, raz i drugi raz, kilka razy; 
iterum atque it. lub iterumque 
wielekroć; 2) przociwnie, wzaje¬ 
mnie, na odwrót, ut non oporte- 
ret — sic iterum nos esse iniquos. 

Ithaca, ae, i -e, es, ś. wyspa na 
morzu Jońskićm; stąd: a) Itha- 
ccnsis, e, Itaceński; b) Ilhacus, 
a, urn, do Itaki należący; rzecz. 
mieszkaniec Itaki (Ulisses), 

Itidem, przysl. podobnie, tymże 
sposobem. 

Itiner, patrz Iter. 
Itio. chód, chodzenie. 
Itius, (Iccius) portus, port w Gallii 
belgijskićj. 

Ito, are, iść, chodzić, ad legio¬ 
nem; ad coenas. 

Itóne, Se, i. i Itonus, i, m. mia¬ 
sto w Bcocyi; stąd: Itonius. a, um, 
Itoński. 

Itaraei, lub Ityrói, orum, m. Itu- 
rejczycy, mieszkańcy Ituryi w pół¬ 
nocno-wschodmćj części Palestyny 

Itus, us, wa chodzenie. 
Itys, yos, ?». synTereuszai Progny 
lulóus, a, um, lula syna Eneasza 

tyczący się; 2) odnoszący się do 
Juliusza Cezara i jego familii, Ja- 
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lljski, tdeadM Jnleae, pieńmy Łtionius, a, um, Iksyo&ski, orbis, 
dzień lipce. kolo ciągle obracające się, w któ- 

I&los, i, m. syn Eneasza, Inaczej re IŁsyon byl w krainie podzie- 
zwany Ascanius: 2) Inlus Anto- mnój za karę wpleciony; h) Izio- 
nins, syn trynmwira Antoniusza. nides, ae, m. potomek Iksy ona 

Irton, finis, m. król Lapitów w Tcs- (Pirytoos). 
salii, ojciec Pirytousa; stąd: a) 

J. 
Jaceo, jacni, jaeitum, 2. leżóć, 

o żyjących i nieżywotnych isto¬ 
tach, stąd: w szczegół, a) leżóć 
przy stole, o jedzących, tudzież 
o spoczywających, śpiących, cho¬ 
rych, umartych, hu mi, snb ar- 
bore, in lecto, in triclinio; te ja- 
cente, gdy byłeś chory; (rana) 
mpto jacnit corpore, pękła; bj o 
miejscowości: leżóć, być położo¬ 
nym, znajdować się, (portns) ja- 
cens inter Cyrena* et Aegyptutn; 
także: quae geng jaeet 'npra Ci- 
liciam (mieszka); lob poet. roz¬ 
ciągać się, hanc super planitics 
iguota jąeet: tantum campi jacet; 
w grozach leżóć, jacet llion in- 
gens; poet o członkach: być 
spuszczonym, oculi jacentes, śpią¬ 
ce, snem zmorzone; vultusque at- 
tolle jacentes; o ubiorze: wlec się, 
spadać, praeycrrant jactas veste 
jacente vias: c) — przenoś, o lu¬ 
dziach: zapomnianych, in oblivio- 
ne; pogrążonych w smutku, moe- 
rore; pozbawionych znaczenia, 
Pompejus ut totus jacet; si jacens 
Tohiscnm ageret; pauper ubique 
jacet; nie mających nadziei, quum 

eptimum annum post praetnram 
jaceret; o pokonanych: jacent hi 
gnie testibas; jacet tota conciusio 
(upadł wniosek,;; o rzeczach za¬ 
niedbanych, mianowicie: o Dan¬ 
kach, sztukach, umiejętnościach. 

cnotach i t p., ars tua jacet; stu¬ 
dia; justitia omnesqne Tirtutes; 
jndicia; quomodo tibi tanta pecu- 
uia jacet; jacent prctia praedio- 
rum, grunta staniały; rerba ja- 
centia sustnlit de mcdio, znane po¬ 
wszechnie, pospolite, będące na 
zawołaniu. 

Jacet&nł, órum, m. lud w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskiój. 

Jaolo, jóci, jactum, 3. rzucać, ci¬ 
skać, stosownie do wyrazów, z któ- 
remi się łączy: a) zarzucać, an- 
coram; rzucać; sypać, wysypy¬ 
wać, flores, semen; odrzucać, po¬ 
rzucać, ciskać, miotać, arma; te- 
la mann; lapidcs, ignem; rzucać, 
talos. Jeans: stąd: alca jacta est. 
patrz alea; in profundum lub se 
culmiue tenis; — przenoś, rzn- 
cać, miotać, contumcliam in ali- 
quem, probra, snspicionem; ter- 
rores; min as, grozić; injuriam, 
krzywdę wyrządzać; dać się z czćm 
słyszćć, napomykać, quod jacis 
olracure; dc aliqua re, z4 przyp. 
i tryb bez. jecit oportere rescin- 
di; b) zakładać, stawiać, funda¬ 
menta urbi, muros: wysypać, 
wznieść, aggerem, rallum;—prze¬ 
noś. zakładać fundamenta pacie: 
robić, gradum atqne aditum ad 
rem; zasadzać, zakładać, sałatom 
in arte. 

Jaefuns, tis, chełpił wy.chełpiący się. 
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Jaotitto,6nla, ł. poruszanie, wstrzą- 
sanie, Tulneris; equi crebra jada- 
tione cemcons jugum eicusserunt; 
rzucanie się, ruszanie się, robie¬ 
nie giestów, corporis; miotanie, 
rzacanie, mówiąc o nawalności 
morskiej; — przenoś, a) porusze¬ 
nie, niespokojność, animornm; i) 
publiczne występowanie, chęć oka¬ 
zania się, nadskakiwanie, jacta- 
tionem habere: zwykle: próżność, 
chełpliwość, alicujus; z 2 przyp. 
przedmiotn, cnltns. 

Jactitos, us, m. ruch mocny, trze¬ 
potanie, pennarnm. 

Jactito, be, publicznie o czem 
mówić. 

Jaoto, 1. często imcać, miotać, 
ardentes faces, fnlmlna, hastas, 
ossa post tergum; se in praeceps 
e rnuris; wyrzucać, materiam (o 
wulkanach); wydawać, odorem ła¬ 
tę; — przenoś, w mowie: głosić, 
opowiadać, mówić, rerba, Tersus, 
proces; jocosa dicta in aliquem; 
talia jactanti, gdy to mówił; rzu¬ 
cać, miotać, minas, probra in 
aliqncm; 2) wstrząsać, poruszać, 
cerricułam, brachium; jactata flu- 
mine narta; jadari in alto; mari- 
timls fluctibus, szczegół, o mówcy 
i tancerzu: robić mchy, giesta, 
manns; se; — przenoś niepokoić, 
bior. doznawać niepokoju, być 
niepokojonym, aestu fcbriqne jac- 
tari; tales jactantem pcctore cnras, 
kiedy go takie troski niepokoją; 
opiniones se jactantes; krzyżujące 
się zdania; se jactare lub jactari, 
mocno się czćm zajmować, przy¬ 
kładać się do czego, se in cansis 
centumriralibus; forensi labore 
jactari; bj kilka razy coś wspo¬ 
minać, przywodzić, przytaczać, 
wzmiankować, nadmieniać, rem 
im condone; aliquem beatu m; (na¬ 
zywać); m stirpem Joris praedi- 

catione; stąd: mieć co zawsze 
w ustach, chlubić się czem, cheł¬ 
pić się, gratiam urbanam, genua 
et nomen; in eoque se jactasset; 
qno se plns jactet Apollo; z4prz. 
i tryb. bez. jactarit, rictoriamsui 
operis fuisse 

JaotOra, ae, f. wyrzucanie, mia- 
now. wyrzucanie rzeczy z okrętu 
dla ulżenia ciężaru, deillis poti«- 
simum jactura fit, quia pretii mł- 
nimi sunt;in mari jacturam face- 
re; stąd: o) strata, szkoda, uszczer¬ 
bek, jacturam alicujus rei facere, 
accipere, ferro, pati, ponieść 
stratę, uszczerbek; rei familiaris; 
vitao, juris; causae, honoris, di- 
gnitatis; U koszt, nakład, ofiara, 
eos ad se magnis jaeturis pollici- 
tationibnsqne perdnzerant; magnis 
jaeturis sibi quisque animos corum 
conciliabak 

Jaotua.us, m.rzucanie,rzut, ciska¬ 
nie, miotanie, fulminum, talorum, 
tesserarum; ad teii jadam vcnirc, 
na odległość wystrzału pizyjść; 
intra teli jactum, na donośność 
strzału; extra teii jactum esse lub 
stare, stać w takiej odległości, że 
strzał nie dosięgnie. 

JaonUbUls, e, zdatny do rzucania, 
telnm. (cieki. 

JaonUtor, órts, m. rzucający po- 
JaeuUtrlz, Mb, i. rzucająca po¬ 

ciski; przydomek Dyany. 
Jaoulor, 1. rzucać pocisk, strze¬ 
lać;—przenoś. probrisin aliquem, 
miotać obelgi; 2) przechod. d- 
skać co, saxa, ignes; b) ciskać na 
kogo lnb na co, aliqnem, cerros, 
ruoente deztra sacras jacnlatus 
arces; — przenoś, walczyć o co, 
ubiegać się za czćm, quid multa 
jaculamur? 

Jaoulom, i, n. grot, podsk, strza¬ 
ła; 2) sieć, hi jaculo pisces. Uli 
capiuntur ab hamis. 
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Jam, pnysl. właśnie, teraz, wnet, 
natychmiast, już, odnosi się do 
teraźniejszości, przeszłości i przy¬ 
szłości: snnt dno menses jam, już 
miesięcy dwa upłynęło; vidi ego 
jam juTenem; jam ridebimus; jam 
omnes cistingucntur; non jam, 
jeszcze, non jam de eo snmptnm 
esse supplicium; więcej nie, już 
nie, ot jam se sustinere non pos- 
set; przy wyliczaniu, jam—jam, 
już—już, bądź — bądź, jam se- 
cundae, jam adrersae res; jam 
jam, już właśnie; jam jam futu- 
rns rusticus, już właśnie miał zo¬ 
stać wieśniakiem; jam jamque, już 
prawie, jam jamque tcnet simi- 
Ii8que tcnenti cst; już prawie chwy¬ 
ta i zdaje się, że jnż schwycił; 
niekiedy ma moc połączenia i uży¬ 
wa się przechodząc do innego 
przedmiotu; otoż, owoż więc, jam 
ąuantum consilio raleat, sacpe 
cognostis. 

Janioulum, i, n lub Janiculus 
mons i coJlis, jeden z siedmiu 
pagórków Rzymu. 

Janigena, te, m. i i. dziecię Ja¬ 
nusa. 

Janltor, dris, m. odźwierny. 
Janua, ae, i. drzwi; — przenoś, 

wstęp, przystęp; janua ingredi in 
causam. 

Janus, i, m. podług powieści mi- 
tologiczuych dawny król Lacyum, 
który zbudował zamek na górze 
Janiculum; jako bożek słońca czczo¬ 
ny w świątyni, mającej dwa wcho¬ 
dy przeciwległe, które w czasia 
pokoju zamykano, a otwierano 
podczas wojny; stad; Janus Clu- 
sius,; Fatulcius; 2) miejsce pokry¬ 
te służące do przejścia; 3) miej¬ 
sce publiczne w Rzymie posągami 
Janasa ozdobione, które knpcy, 
przekupnie i t p. zajmowali, po¬ 
dzielone na trzy części: sammus. 

medius, imus , 4) miesiąc styczeń 
poświęcony Janusowi; stąd: Ja- 
nuarius, a, ma, do Janusa nale¬ 
żący, mensis Jan. lub samo Janna- 
rius, styczeń. 

Jecur, jeoória lub ieeinóris lub 
jocinória, n. wątroba. 

Jeousoulum, i, n. wątróbka. 
Jejune, przysł. czczo, oschle, dis- 
putare, dicere. 

J ejimitaa, Stia, i. czczość żołądka;— 
przenoś, oschłość stylu. 

Jejunlum, ii, «. post; 2) głód, 
poet.;3) chudość, wychudzenie 

Jejunus, a, um, na czczo będący; 
stąd: głodny, chudy; sanies (wma¬ 
łej ilości); — przenoś, o) bez mo¬ 
cy, ubogi, lichy, mało znaczący, 
cogmtio, oratio; si non jejunum, 
quod gessi; b) ograniczony, miał¬ 
ki, jejuni et inanis animi; humi- 
le aut jejunum. 

Jentaculum, i, n. śniadanie. 
Joc&tio, ónis, i. żartowanie. 
Jooor, 1. żartować, cum aliąuo dc 
re; in morbum, z choroby; żar¬ 
tem co mówić, haec jocatus sum. 

Jocóse, prsytł. żartobliwie. 
Jocósus, a, um, żartobliwy, res; 
senno, dicta; — przenoś, imago 
trocis, odbicie głosu, echo zaba¬ 
wne; Silus joc. z powodu, że 
Egipcyanie prowadzili życie we¬ 
sołe. 

Jooularis, e, żartobliwy, zabawny, 
ucieszny; rzecz, jocul&ria, ium, n. 
żarty. 

Jocul&tor, ćris, i. żartowniś, śmie¬ 
szek. 

Joeulor, 1. żartować, drwić. 
Jocus, i, f». żart, w licz. mn. jo- 
ci, pojedyncze zdania żartobliwe; 
joca, żartowanie w ogćłe: joco lub 
per jocum, żartem; extra jocnm 
lub remota joco, bez żartu, żart 
na stronę; 2) igraszka, zabawka, 
neu eis jocus. 
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JotIs, is, m. dawny przyp. pierw 
— Jnppiter. 

Juba, ae, i. grzywa; grzebień, 
czub u ptaków; kita u szyszaka. 

jubar, aris, ». blask, światło pro¬ 
mieniste, mianowicie ciał niebie¬ 
skich; 8tą(k poci słońce, gwia¬ 
zdy, jubare eiorto. 

Jubatns, a, om, grzywiasty, grzy¬ 
wę mający, mający grzebień. 

Jubeo, jussi, jussum, 2. rozkazy¬ 
wać, kazać, nakazać; na str. bicr. 
jobeor, rozkazują mi, z 4 przyp. 
i tryb. bez. czynnym, jeżeli wy¬ 
rażona jest osoba, której się coś 
rozkazuje; biernym zaś, jeżeli się 
nie wymienia osoba, do której się 
rozkaz odnosi: jusserunt Hanniba¬ 
lem pugnare; iilium ejus sic edu- 
cari jnssit; ipse redire in Africam 
jubctur; a Masimo jussus occidi; 
Dionysium jube salrere (pozdrów 
odemnie U.); jussi valcre illum 
(pożegnałem się z nim); także znast. 
ut lub ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz. jussit, ut petereut; ju¬ 
be, mihi respoudeat; z samym 
przyp. 4. tego, co się rozkazuje; 
nakazać, nałożyć, nadać, stąd: na 
str. bier. jnssa pocna; z 4 przyp. 
osoby i rzeczy; Uterae, non quac 
te aliquid jnberent; stąd: bicr. 
qnod jussi sunt, facinut; samo 
jnb.: Scipione jubente (na rozkaz 
Scypiona); rzeczow. jnssom, i, n. 
rozkaz, nakaz, jussa efficero, ca- 
pessere, wykonywać, jnssis obc- 
diens. Szczegół, o senacie i in¬ 
dzie: postanowić, uchwalić, zwy¬ 
kle z ut i tryb. łącz.; także z 4. 
przyp. i tryb. bez. lnb z 4 przyp. 
np. legom, foedns; lnb de bcłlo; 
rzcczotr. jnssom, i, n. uchwała, 
postanowienie, rozporządzenie; stąd 
o prawach: nakazywać, polecać, 
lex jubet ant vetat. 

Juonnde, pnyst. przyjemnie, z za¬ 

dowoleniem , vivere, biheTe; juc. 
esse, bye zadowolonym. 

Jucunditos, atis, i. przyjemność, 
uciecha, roskosz, jucunditate per- 
fundi; dare se jucunditati; w Ucz. 
mn. priyjemne, uprzejmo nstugi, 
jncnnditatibus tuis. 

Jucundue, a, um, przyjemny, miły. 
Kochania, godny. 

Judaea, ae, r. kraina żydowska, 
Palestyna, stąd: a) Judacus, i, 
m. żyd; hj Judaicus, a, um, ży¬ 
dowski, tyczący się żydów. 

Judex, ido, »». sędzia, rozstrzy¬ 
gający sprawy i dający wyrok 
w przedmiotach prawnych; jndi- 
cem dare, wyznaczyć; dicere, 
mianować; ferre, wskazać; apud 
judicein cansam agere, sprawę 
wytoczyć; judex quaestionis, za¬ 
stępca pretora; 2) w ogóle: sędzia, 
znawca, studiorom; — przenoś. 
vesp& judice; 3) wicikorządzca, 
namiestnik, hunc primnm Acgyptus 
Romanum judicem habuit. 

Judioitlo, ónla, i. sądowe rozbie¬ 
ranie rzeczy, roztrząsanie przed¬ 
stawionego usprawiedliwienia; w o- 
góle: wyrok, osądzenie. 

Judicaturo, i, n. rzecz osądzona, 
judicatum faccrc, zrobić to, co 
wyrok nakazuje. 

Judic&tn*, os, *». urząd sędziego. 
Judicialia, e, i JudloiSrius, a, 
su, sądowy, sądowniczy, consne- 
tudo, genns dicendi. 

Judioium, ii, n. sądowo śledze¬ 
nie; sądy u Rzymian dzieliły się 
na sądy zwane jndicia prirata 
i j. pnblica, tamte zajmowały się 
szczcgóincmi prawami pojedyn¬ 
czych osób, czyli gdzie szło o wła¬ 
sność prywatną, te zaś sprawami 
bezpieczeństwa publicznego; jnd. 
de aliqna re, lnb z przyp. 2 (o co); 
stąd: aj proces, sprawa, judicium 
habere; j. Tincere (wygrać), j. ca- 
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pitlS (sprawatryminłliiłj- ij niZąd 

sędziego; także sędzia, i. sortiri, 
implorare, hoc jndicio damnatur, 
e) miejsce sądu, in j. yenire; 2) 
rozpoznanie, rozstrzygnienie, wy¬ 
rok, sąd zdanie, sposób widzenia 
rzeczy, w oznaczeniu sądowćm 
1 nlcsądowćm, meo jndicio podług 
™Ć£o zdania; menm semper fuit 
judicium, zawsze bytem tego zda¬ 
nia, zawsze tak myślałem; stąd: 
«) władza sądzenia, rozsądek, smak, 
habere intclligens jndicium; b) roz- 
waga, uwaga, non inertu, sed 
jndi.cio. 

Jndioo, 1, sądownie rozpoznawać, 
być sędzią; 2) wyrok sądowy wy¬ 
dać, sądownie rozstrzygnąć, osą¬ 
dzić, aJiąnid contra a!iqnem; gra¬ 
bin* do aliquo, aliqnem capitis; 
poonae; jndlcatns peenniae; ali- 
qnem hostem; ersniem; hostie jn- 
dicatns est; jndicata causa, res 
(rozstrzygujona); w przedmiotach 
niesądowych: umyślić, postano¬ 
wić, rozstrzygnąć, eibi ipsi, de 
aliqua re; jadicatum est (jest rzecz 
rozstrzygniona, pewna); w ogóle: 
*) sądzić, de aliquo lub de aliqna 
re, lub z 4 przyp. i tr. bez.; ale 
z przyim. ex i 8 przyp. Inb sa- 
mym 8 przyp. oceniać, aequo; si 
utilitate judicandnm est; b) uwa¬ 
żać, poczytać, aliqnid pulcharri- 
nrani; ogłosić, uznać, aliquem sa- 
pientissimum; aliquem hostem. 

JugSUs, o, do jarzma należący, za- 
przężny, sprzężajny, eqni jumen- 
taqne jngalia; gemini jugales (za¬ 
prząg z dwojga bydląt); — prze¬ 
noś. małżeński, Ti neniom, dona; 
stąd: poet. ignes eniia jngales 
(wydała na świat syna Parysa 
który miał być przyczyną wojny, 
pożaru, zniszczenia). 

Jngłtló, tois, i. przywiązanie wi¬ 
norośli. 

Jugórum, łiri, i Sris, m. mórg, 
przestrzeń ziemi wynosząca 240 si. 
wzdłuż, 120 wszerz. 

1. Jugla, jarzmowy, zaprzężny, ans- 
icium (połączona), branie wieszcz- 
y ze spotkania bydląt zaprzężo¬ 

nych. 
2. Juglst e, ciągle trwąjący, pu- 
teus, aqua; jugi triennio, trzy la¬ 
ta wciąż. 

Juglans, dis, i. orzech włoski. 
Jugo, 1. przywiązywać; — prze¬ 

noś. połączyć związkiem małżeń¬ 
skim , aliquetn lub aliquam alicui; 
połączyć, rirtutes inter se jugatae 
sunt. 

Jugćsus, a, um, górzysty. 
JuguUtio, 6nta, I. zamordowanie. 
JugiUo, 1. zabić, zamordować lu¬ 

dzi i źwierzęta; — przenoś, znisz¬ 
czyć, pognębić, pokonać, ałiquem 
factis decretisque; jugnlari sua 
eonfessione; his łiteris te jugula- 
tum mm. 

Jugutum, i, n. obojczyk; zwykle: 
gardło,crudelitatem ajugulis te- 
stris aTortito; obtddis jugulummuc- 
rone resolrit. 

dugom, i, n. jarzmo, chomąt; stąd: 
zaprzęg, multa jura; poet e za¬ 
przężonych koniach: aurigae con- 
cussere lora immissis jugis: w ogó¬ 
le: para, j. impiorum nefarium;— 
przenoś, związek małżeński, j. fer¬ 
ro; stan niewolniczy, serrile; j. ec- 
cipore, eiuere: ferro j. pariter 
(o stanie niepomyślnym); j. for¬ 
tunne pnosentls; imperii. Szcze¬ 
gół. a) żerdzie poprzeczne do przy¬ 
wiązywania wlanych latorośli; po¬ 
przeczni ce a szalek (stąd: waga 
jako gwiazdozbiór); waga u dy¬ 
szla; sub ju6um mittere lub snb 
jugo, rodzaj upokorzenia i hańby 
wojskowćj dla zwyciężonych: zbi¬ 
jano dwie żerdzie z trzecią po¬ 
przeczną u góry i kazano wojsku 



Jncnrtb* 450 Janina 

zwyciężonemu przechodzić przez 
tę jakby bramę; poet. czółenko al¬ 
bo nawój, na który tkacze przę¬ 
dzę nawijają; pokłady na stat¬ 
ku wodnym; często: bj wierz¬ 
chołek gór, szczyt, grzbiet, pasmo 
wysokie, iss jugo consistere; sum- 
mum jugum nacti. 

Jugurtba, ae, m. król Numidyi; 
stąd Jugurthlnus, a, urn, Jugur- 
tyńskt, bellum, conjuratio. 

Julius, a, im, nazwisko rodu 
Bzymskiego, z którego szczegól¬ 
niej odznaczył się C. Julius Cae- 
sar i przysposobiony przez niego 
za syna Óctavius, który się odtąd 
nazywał C. Julius Caesar Octaria- 
nus; przym. Julius, do Juliusza 
odnoszący się, mensie lnb samo 
Julius, miesiąc Lipiec, dawniej 
Qnintilis, na cześć Juliusza Ceza¬ 
ra tak nazwany. 

J unie n tum, i, h. źwietzę do po- 
dągn, zaprzężne konie, woły, 
osły, muły, rectus jnmenUs junc- 
tis; jnmenta sarcinis levare. 

Junoeus, a, urn z sitowia, rin- 
cula. 

Jnnoóaua, a, um, pełen sitowia. 
Junotio, ónls, i. złączenie, spojenie. 
Junotura, ae, ż. złączenie, spoje¬ 
nie; w mowie: związek, połącze¬ 
nie wyrazów, notom si callida Ter¬ 
bom reddiderit jnnetura novum; 
juneb generis, spowinowacenie. 

Junotue, a, um, połączony, blizki, 
junctior cum ezito; junctior Hae- 
monia est ponto; e mowie: ora- 
tio, dobrze połączona, harmonij¬ 
na; — przenoś, połączony przyja¬ 
źnią, jonctissinu* illi et comes. 

Joneus, i, m. sit, sitowie. 
Jungo, junzi, jnnctnm, 3. łączyć, 
sprzęgać, spajać, interse; aliąuid 
cum aliqua re; aliquld alicui nu, 
nares, rates, currus i Ł p. Stąd: 
1) w szczegół. «) źwierzęta zaprzę¬ 

gać, equos curru (=r cara!); e» 
quos; juncti boves: juncia Wag 
juga, dwa zaprzęgi; Tehi jumem- 
tk juuciis; b) wóz opatrzyć ta- Srzęgiem, zapTządzdo wozu, rhs- 

a equis juncta; junctum Tohicu- 
lum; c) o miejscowości: połączyć, 
taaulam continenti (za pośrednic¬ 
twem mostu); urbem; zwykle: flu- 
Tium ponte, most zarzucić na rze¬ 
ce; na str. bier. o miejscowości: 
opierać się o co, łączyć się, bliz- 
ko leżćć, graniczyć, Italia Dal- 
matis juncta; Aegypto juncta Afri- 
ca, jnnctiorHaomonia ponto i i p.; 
także o czasie: bezpośrednio nastę¬ 
pować, consularem praeteitam 
praetoriae; consilio balii bellum; 
d) o wojskach; połączyć, copias; 
alicui podites; swi eiercitum: so¬ 
da arma Butulis; se alicui; so 
alicui contra aliquem; 2) składać 
wyrazy, Terba jun.; 3) — przenoś, 
łączyć, kojarzyć, cum hominibus 
consuetudines, amicitias; res ra- 
tionesque; improbitas scelerejnn- 
cta; szczegół, a) połączyć związ¬ 
kiem małżeńskim; aliquam sibi 
matrimonlo lub secum (in) matri- 
monio; se alicni; jungi cum ali- 
qao (połączyć się); jare matrimo- 
nii jungi; connubio jungam sta- 
biU; także: przywiązywać, juncta 
ritis ulmo; i) pokrewieństwom, 
przyjaźnią być połączonym, se aa 
aliquem; alicui jungi; a sanguine 
materno junctap; amid juncti; stąd: 
wchodzić w talde stosunki, zawie¬ 
rać, affinitatem, ami&tiam cum 
aliquo; o) przez przymierze: aode- 
tate lub foedero alicui jungi; stąd: 
foedtts, pacem cum alique, za¬ 
wierać. 

Junior, patrz Jureals. 
Junius, U, m. nazwiskoBzymskie- 

go rodu; junius mensis lub samo 
Junius, miesiąc Czerwiec; stąd: 
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JomiSiMs, a, urn, tyczący sięJu- 
niusza, causa. 

Juno, ónis, i, córka Saturna, sio¬ 
stra i żona Jowisza, królowa bo¬ 
giń, opiekunka małżeństw, Judo 
infema, Arerna = Proscrpina; 
urbs Junonis — Argos; stąd: a) Ju- 
nonałis, e, do Junony należący, 
fempus (miesiąc czerwiec); b) Ju- 
nonicola, ae, m. i i. czciciel, czci¬ 
cielka Junony; c) Junonigeua, ac, 
fit. syn Junony (Wulkan); d) Jnno- 
nius, Jnnoński, do Junony nale¬ 
żący, cnstos (Argus); aleś (paw’). 

Juppitar, Jóyis, m. syn Saturna, 
brat Neptuna i Plutona, mąż Ju¬ 
nony, najwyższy z bogów u flzy- 
mian (J. OptimusMaiimus), władz- 
ca nieba, opiekun państwa, fami¬ 
lii , domu i t. p. porów Ammon, 
Fcretrius, Hospitalis; stąd nłebo, 
powietrze: Sub Jove, pod golóm 
niebem; malus, plnvius, uyidus, 
frigidns, metuendus; acthera,quem 
homines Jorem appcllant. 

Jttrs, ae, m pasmo gór między 
Gallią narboneńską i belgijską. 

Jurandum, i, h. przysięga. 
Jwitai, a, urn, przysięgą zobo¬ 
wiązany, illc eadem nobisjuratus 
in arma. 

Jureoonsultus, patrz Jnrisconsnltus. 
JurejOro, 1. przysięgać. 
Jureperitus, patrz Jnrisperitus. 
Jurgiom, ii, w. sprzeczka, spór, 
zwada, kłótnia. 

Jurgo, 1. kłócić się, szczegół. prv 
wować się, rozprawiać się z kim 
w sądzie. 

Juridlotaiii, e, tyczący się prawa, 
prawny. 

Juridltros, i, m. sędzia. 
Jurlaoonsultua, i, *». prawnik, 

biegły w prawie. 
Jttrisdletio, ónis, i. władza sądo¬ 
wnicza, wymierzanie sprawiedli¬ 
wości w sprawach prywatnych, 

oparte na edyktach pretorów, Ur¬ 
bana, peregTina. 

Jurisperitua, a, um, biegły w pra¬ 
wie, znawca prawa 

Juro, 1. przysięgać, per Jorem, 
per deos, zaklinać się na bogów, 
wzywać na świadectwo; jur. in 
rerba alicujus, przysięgać podług 
przepisanej formuły; in litem, 
przedmiot sporu przysięgą stwier¬ 
dzać; jurantia rerba, słowa przy¬ 
sięgi; jurarc iu rerba msgistri, 
ślepo się trzymać zdania; 2) przech. 
o) stwierdzać co przysięgą, ali- 
quid lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
jurat se cum non deserturnm; ju- 
ravit se non rerersurum; b) zakli¬ 
nać się n. kogo lub na co, deos, 
Jorem lapidem; maria aspera; ju- 
rata numina, bóstwa, na które się 
kto zaklął; c) calumni&m, przysię¬ 
gać na dobrą wiarę w sprawie. 

Juror, =z Juro, przysięgać, ali- 
quid lub z 4 przyp. i tryb. bez.; 
in legem; jurato mihi crede, za¬ 
wierz mi, jako temu, który pod 
przysięgą twierdzę. 

1. Jus, .juris, n. polewka. 
2. Jus, juris, n. prawo, ustawa, 
juris conditor, wydawca prawa, 
zbieracz; stąd: jus Flavianum, Pa- 
pirianum; cmle; jura dare; miej¬ 
sce sądu, sąd, in jus adire, ro- 
care; illum iu jurę relinquere; 2) 
prawo, moc, upoważnienie, stąd: 
a] przywilej, wzgląd szczególny, 
optimo jurę prorinciam obtinere; 
optimo jurę censor creatus est; jus 
civitatis; jura muliebria; b) pra¬ 
wo , moc, władza, jus agendi cum 
plebe; jus patrium; homines re~ 
cipere in jus ditionemque; sui ju¬ 
ris esse (być niezależnym); ali- 
quem sui juris facere; suo juro 
imperare (samowolnie); jus for- 
tanac. 

Jusjuraadum, i, n. przysięga, j. da- 
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re alicui, składać przysięgę; acci- 
pere, odebrać, przyjąć; serrare 
lub conserrare, domymać; jusj. 
inter sedare, zobowiązać się wza¬ 
jemnie przysięgą. 

Jusaum, i, n. patrz Jubeo. 
Jo sus, us, m. rozkaz, nakaz, jus- 

su popali; jnssu restro coactus. 
Juate, pnyat. słusznie, sprawie¬ 
dliwie, należycie, juste et łegiti- 
me imperare. 

Juatfntu, i, m. Rzymski dziejopis, 
który z pism Troga Pompejasza 
zrobił wyciąg. 

Justitia, ae, i. sprawiedliwość; 
2) prawne obcbodzenie się; łago¬ 
dność, dobroć, sperare se pro ejns 
justitia impetraturos. 

Justittum, ii, n. wstrzymanie bie¬ 
gu sądownictwa; w ogóle: przer¬ 
wa, zawieszenie czynności pu¬ 
blicznych, omninm rerom. 

Juatua, a, urn, sprawiedliwy, vir, 
jader, j. in socios: nt praeter 
ccteros jnstns appcllaretor; czę¬ 
sto: o tćm co jest zgodne z pra¬ 
wem , prawny, prawy, słuszny, 
przyzwoity, rez; suppiicium; im¬ 
perium, bellum; ezitus; causa; 
ttzor (prawym związkiem połą¬ 
czona); jnstum colcre, zachować 
sprawiedliwość; także: Tir jnsti 
tenaz; stąd: a) należyty, dosta¬ 
teczny, nnmerus; ezercitus; alti- 
tudo; plns justo, zanadto, więcej 
jak należy; jnBto major; nucznw. 
jnsta, orum, n. to co się podług 
praw i zwyczaju robić powinno, 
nałeżytość, jnsta pTaebcre sems; 
j. hospitalia, militaria; ludornm; 
szczegół, funebria, oddanie osta- 
tnićj posługi, pogrzeb; ó) formal¬ 
ny, porządny, bellum, proelium, 
pugna, Tictoria; iter (pochód, ja¬ 
ki zwykle odbywano w dniu je¬ 
dnym); justo jurę, nąjsprawiedli- 

wiej; c) uzasadniony, causa for- 
midinis; timor, ira; preces. 

Juturna, ae, i. źródło w Lacyum; 
2) nimfa, siostra Turnusa. 

Juven41i«, o, młodociany, mło¬ 
dzieńczy, corpus. 

Juwencus, a, um, młody, eqnus; 
rtectow. o) jurencus, i, m. mło¬ 
dzieniec, młodzik, matros me- 
tunnt sois jurencis; młody byk, 
aratra jogo refernnt suspensa ju- 
venci; ó) jurenca, ao, i. dziew¬ 
czyna; także jałowica. 

Juveneseo, jurenui, '3. dojść do 
lat młodzieńczych, wyrastać, vi- 
tulus; 2) odmloduieć, homo. 

Juven3is, e, młodzieńczy, anni. 
Juveniliter,prsj«f. zwyczajem ludzi 

młodych; z zapałem młodzieńczym. 
Jurenia, is, »». i i- młody, mło¬ 

dzieńczy, stop. wyż. junior; rteoi. 
młodzieniec, miotły człowiek, w si¬ 
le wieku (od 20 do 40 lat); tak¬ 
że młoda kobieta. 

Juvenor, arl, sprawować się zwy¬ 
czajem młodych osób, robić wy¬ 
bryki 

Juwenta, ae, i. wiek młodzieńczy, 
młodość, młodzi ludzie, modera¬ 
tor jurentae. 

Juventaa, ńtis, i. wiek młodzień¬ 
czy, młodość; także: bogini mło¬ 
dości, inaczej zwana Hebe. 

Juwentua, Utłs, i. młodość, wiek 
młodzieńczy (od 20 do 40 łat, 
mnićj więcćj); 2) młodzież, mło¬ 
dzieńcy zdatni do służby wojsko¬ 
wej; princeps jurentutis, a) pierw¬ 
szy na czele spisu stanu rycer¬ 
skiego w czasach rzeczypospolitej; 
bj za ccsarzów, syn cesarski. 

Juko, juwi, jutum, 1. pomagać, 
wspierać, być pożytecznym, ali- 
quem aiiąua re, ad aliquid, przy¬ 
czynić się do czego; jurante deo 
lub diis (bene) jozantibus (przy 
boskićj pomocy); juror, doznaję 



J uztft 462 Iiabelium 

pomocy, proscriptum jurań retat; 
o przedmiotach nicżywot.: poma¬ 
gać, facuudia jurit cansam; disci- 
plinam beat&e ritae; onera alicu- 
jus (ulżyć); 2) bawić, cieszyć, 
sprawiać zadowolenie, przyjemność, 
multos castra juyant; nec me mea 
Tita jnTaret, z tr. bez. jnrit me 
tibi profuisso; forsan et baec olim 
meminisse jurabit; stąd: chce się, 
podoba się, jurat ire et Dorlca 
Tidere castra. 

Jozta, przytl. obok, podle, blizko, 
j. posita recens statua; legio, quae 
j. constiterat; sellam j. ponere; 
fuit jurta tumulus; qui j. erant; 
także: accedare jurta; zarówno, 
podobnie, aliaque castella j. igno- 
Dilia; cetori j. insontes; j. aesti- 
mo; z nasi. ac, atque, que, quam 
(jak); ac, si (jak gdyby), jurta 

bierne atque aestale; j. invia ac 
deyia; j. ac si meus frater esset; 
także z pizyp. 3. lub 6. z przyim. 
cum; rem parram ac jurta magnis 
difficilem; jurta mecumomcrs in- 
telligitis; 2) prztfm. rządz. 4 prz. 
osoby, obok, blizko, jurta se in 
setla collocare; j. hostem castra 
habere nauUca; o miejscowości: 
Ticti sunt j. flumen Rhodanum; 
j. murum castra posuit, jurta thea- 
trnm occisus est; sepultus est j. 
Tlam Appiam; czasem się kładzie 
po wyrazie rządzonym; hunc jur¬ 
ta;-— przenoś, a) zaraz po, naj¬ 
bliżej, apud qnos jurta dirinas 
religiones fides humana colitur; 
b) prawie tak, juxta se conjuges 
yerari; c) wedle, podług, j. prae- 
ceptum; j. responsam; j- noctar- 
num Tisum. 

K,— ICaesO (Caeso), Anta, **. na- Karthaginiensta, Karthago, patrz 
zwisko rodu Sabinów. Carfh-. 

K&lendae, patra Cajendae. Kometo*, ae, as. patrz Cometes. 

Tj. 

L skrócenie imieniaRzymskiego Lu- 
cius; 2) w liczbach znaczy 50; 3) 
ŁŁ. duae librae, LLS. lub HS. 
sestertius lub sestertium. 

Labaaoo, gre, chwiać się, być blis¬ 
kim upadku. 

Labefttea, ium, *». lud w pólnocnćj 
stronie względem Macedonii, na 
wschód Illiryi; stąd: Łabeatis, 
Ml*, ż. do Labeatów należąca. 

Łabooulą, ae, ł. mała skaza, pla¬ 
ma, — przenoś. 1. aspergore ali- 
cul, przypiąć komu łatkę. 

ŁabefSclo, feci, factum, na str. 

bier. labefio, factus, beri, wstrzą¬ 
sać, zachwiać, osłabić; — prze¬ 
noś. a) zniszczyć, osłabić, aliquid 
lub aliquem; poet.: labofactns amo- 
re animum; b) wprowadzić w stan 
wahania się, zachwiać w przed¬ 
sięwzięciu, aliquem. 

Labefaoto, 1. wstrząsnąć, za¬ 
chwiać; — przenoś, osłabić, znisz¬ 
czyć, nadwerężyć, aliqnem; ami- 
citiam; lidem; opinionem; rempu- 
blicam; na str. oier. chwiać się, 
być zachwianym. 

1. -ix 1, n. mała warga 
(od 1. labrnm). 
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2. Lobeliom, i, ». wisienka (od 2. 
labmm). 

Labeo, 6nla, m. przezwisko Ezym- 
skie. 

Labśriua, ii, m. nazwisko Szum¬ 
skiego rodu. 

Labes, is, i. upadnienie, zapadnie- 
nie, rozstąpienie się, terrae; pla¬ 
ma, skaza, rictima labę carens; — 
przenoś, aj upadek, strata, zniszcze¬ 
nie, innocentiae; 6) plama, skaz*, 
conscientiae, civitatis, imperii, Ti- 
ta sine labę peracta. 

Lablol, oram, m. dawne miasto 
Łatynów; stąd: Labicanus, a, um, 
Labi kański, rztczow, Łabicannm, 
i, h. okolica miasta Łabici. 

Lablśnos, i, m. jeden z wodzów 
Cezara;stąd: Labieni&nos, a, um, 
do Łabiena należący. 

Labium, ii, n. warga. 
Labo, 1. chwiać się, być blizkim 
upadku; — przenoś, a) niszczeć, 
upadać, słabnąć, memona; b) 
chwiać się w myślach, wahać się, 
być niepewnym, cnm ei Aiitonius 
labare rideretur; L fides sociorum. 

Labor, lapsus, 3. posuwać się, to¬ 
czyć się, padać, spadać, z przyirn. 
а, de, ei i 6 przyp. lnb samym 
б. przyp., ab arbore, ex ocułis, 
de coelo; snnąć się, serpens la- 
bitnr; płynąć, per aeąnora ratę, 
medio labitnr amni; wypływać, 
lapsi de fontibns amnes; spusz¬ 
czać się, per funem demissum; 
leczyć się, obracać się, sidera la- 
bentia coelo; — przenoś, o czasie 
i źycin: upływać, schodzić, 1. ae- 
tas; tot jam labcntibus ; nisis; ta- 
cito pede lapsa vetustas; wpadać 
w co, z przyirn. in lnb ad i 4 prz. 
ad somnos, in seguitiem in vitinm, 
ad molliticm; b) omylić się, zbłą¬ 
dzić, błąd popełnić, consitio, opi- 
nione, casn, per errorem, propter 
jmoradentiam; in officio; hac spa 

(być zawiedzionym); 2) rozcho¬ 
dzić się, rozszerzać śię, popnlnsin 
diyersa labitnr; — przenoś, a) roz¬ 
chodzić się, illico res foras la- 
bitnr; wciskać się, rozszerzać się, 
dolor lapsus ad ossa; łabtyne 
somnnm sensit in artns, ucznia 
(Irys), źe sen ogarnia jej członki; 
b) opadać, niszczeć, ginąć, domns; 
o umierających; labnntur frigida 
leto lumina; labitur ezsanguis; c) 
njść, wymknąć się, wypaść, e ma- 
nibns custodientinm; poet. quam 
nostro illius labatur pectore rul- 
tns; d) odbić aię napróźno, chy¬ 
bić celu, ne adjectae roces labe- 
rentnr atqne errarent 

Labor, ória, m. praca, mozol, trud, 
natężenie sil, corporis; podjąć się 
pracy, laborem sibi snmere; 1. in- 
snmere in rem; przedsiębrać, adi- 
re, snscipere, obire; se mazimis 
laboribnsfrangere, trudzić się mo- 
zolnemi pracami; o trudach wo¬ 
jennych : labor militiae lub belli, 
lnb samo 1.; i) skutek pracy, czyn, 
dzieło, rei militaris; poct. o czy¬ 
nach Herkulesa: perrupit Ache- 
ronta Hcrculeus labor, o dziełach 
sztuki: operom laborem mira- 
tnr 1 t. p.; 3) pracowitość; czyn¬ 
ność, działaiuość, Tiyere in stn- 
diis laboribusque; stąd: przy¬ 
krość, cierpienie, utrapienie, ucią¬ 
żliwość, dolegliwość, nieszczęście, 
mazimos labores summaqne adiis- 
se pericula; in labore moo; su¬ 
premum andire laborem; andiro 
Iłiacos labores; poet.: labores so- 
lis, lunae (zaćmienie słońca, księ¬ 
życa); labores bourn (praca rol¬ 
nicza); [istota uosobiona w miej¬ 
scach podziemnych, dolegliwość, 
terribiles risu formae: Lethnmqne 
Labosqne. 

Laborifer, a, um, wytrzymały 
w pracy, znoszący trudy. 
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Laborióre, przysl. pracowicie. 
Łaborióeus, a, u®, uciążliwy, 
przykry, trudny, opas laboriosis- 
simum; 2) pracowity, czynny, gor¬ 
liwy, homo; znękany trądami, 
Ulires. 

Laboro, 1. pracować trudził się, 
zadawać sobie pracę, dokładać 
starania, in aliąna re; de aliqu» 
re; takie: idem; pro salute alicu- 
ius; m ipói. ut tub ne i tryb. 
łącz.; z tr. bez.: qnae nunc quo- 
que ferre laboro; stąd: a) być o 
co troskliwym, troskać się, kło¬ 
potać się, alienis malis; noli la- 
borare; non laboro, nihil 1., nie 
dbam, nic mię to nie obchodzi; 
i) ciorpićć jaką dolegliwość, cho¬ 
rować, być trapionym, cx pedi- 
hur, aere alieno, być zadłużonym; 
are frumentaria, annona, dozna¬ 
wać braku żywności; famę, inopia, 
cierpićć głód, ubóstwo; także: ex 
inridia lub odio, być znienawi¬ 
dzonym; ob avaritiam; często: sa¬ 
mo lab., ciorpićć, być w pizy- 
krem położeniu, nndique suis la- 
borantibus sucrurrebaut; o przed¬ 
miotach nieżywotnych: ut triremes 
ex concursn laborarent; aquiloni* 
bns querceta lab2) przęch, pra¬ 
cowicie co obrabiać, wyrabiać, 
siiąuid; restcs auro laboratae; dona 
laboratae Cereris (o chlebie), poet. 

Laboe, 6ris, m. — Labor. 
1. Labrum, i, n. warga; 2) brzeg, 
conmotn, fossae; — przenoś, pri- 
monbus labris gustasse aliquid, 
z lekka się czego dotknąć, nie 
zgłębić rzeczy. 

2. Labrum, i, n. wanna. 
Łabruaoa, ae, ż. dzika winorośl; 
i iabruscum, i, n. owoc dzikićj 
winorośli. 

Labyrinthua, i, m. Labirynt, gmach 
mający bardzo wiele pokojów tak 

rozłożonych, źe wyjście z niego 
trudne było. 

Loo, lactis, n. mleko; 2) sok nie¬ 
których roślin; 3) poet. o kolorze 
mlecznym: una fuit labes, cetera 
lactis erant. 

Laeaena, ae, i■ Lacedemońska, 
Spartańska; rzeaoie. Spartanka. 

L&cedaemon, dnia, i. 6 przyp. 
Łacedaemone lub -i, miasto i pań¬ 
stwo w połud. części Peloponezu, 
inaczej Sparta zwane; stąd: Lace- 
daemonius, a, urn, Łacedemoński; 
rzeczow. Lacedemończyk, mieszka¬ 
niec miasta Sparty i krainy Lakonii. 

Iiacer, a. urn, podarty, poszarpa¬ 
ny, corpus, currus; także czyn 
szarpiący, artus lacero direllere 
morsu. 

Laoeratio, ónis, i. szarpanie, roz¬ 
dzieranie. 

Lacsma, ae, i. zwierzchnia suknia 
u Bzymian, którą się odkrywali 
od niepogody lub zimna: stąd: 
lacernatus, a, um, suknią lucer¬ 
na zwaną odziany. 

LacSro, 1. szarpać, rozdzierać, 
w ogóle: niszczyć, yestem, na- 
Tem; — przenoś, a) reliqnias ri- 
tae, puścic naprzedaż; zniszczyć, 
zgubić, a1iquem, patńam; szcze¬ 
gół. strwonić, przemarnować, bo¬ 
la patria, pecuniam; h) szarpać 
kogo słowami, lżyć, złorzeczyć, 
aliquem, famam alicujus. 

Laoerta, ae, i■ jaszczurka. 
Łacertósus, a, um, mocny, silny, 
barczysty. 

Laaertus, i, m. zwykle w licz. mu. 
muskuły, szczegół, wyższa część 
ręki aż do łokcia; — przenoś 
o pszczołach: aptant tacertos, zbie¬ 
rają siły do walki, poet.; o mocy 
wymowy: in Lysia sunt łacerji; 
2) = Lacerta; 3} gatunek ryby 
morskiej. 

Laoesco, lacesslyi, lub il. lac-es- 



Ł ac e 11n1 m Łaedo 

sltum, 3. drażnić, wyrywać, na¬ 
pastować, napadać, aliąncm fer¬ 
ro, telis, proeho, beilo, jurgiis, 
injuria; ad bellum i i p.; aliąuem 
scripto lub ud scribendum (do pi¬ 
sania pobudzać); deos (dokuczać 
prośbami, naprzykrzać się), poet.: 
ferro regna; pclagas earinS (że¬ 
glować); nera fulgent sole laces- 
sita (rażono); aiiąuid, do czego 
pobadzać, wyzywać, zaczynać co, 
pugnam, proclium, sermones. 

LacetŁni, órum, m. lud w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskićj; stąd: Lace- 
tania, ae, i. Łacctania. 

LachćsU, is, i. jedna z Park, któ¬ 
ra przędła nić życia ludzkiego. 

Łaoiadea, ae, m. mieszkaniec gmi¬ 
ny Lacia w Attyce. 

L&oinia, ae, i. brzeg szaty, obti- 
ncre i&cinia, zatrzymać z trudno¬ 
ścią, zaledwie. 

Laoinlum, ii, n. przylądek w kmi¬ 
nie Eruttów ze świątynią Jnnony 
zwanej Łacinie, stąd: sitolit se 
diva Laciuia, poot. 

Laoo, dnia, m- Lakończyk, rura 
regnata Laconi Phaianto, fulrus L., 
pies z Łacedemonu odznaczający 
się siłą i czujnością: w licz. mn. 
Ijaoónes, um, m. Łakonowie, Ła- 
cedemończycy.Stąd: a) Laoónious, 
a, cm, Lakoński, Łacedemoński; 
TZtciDW. Laconica, ae, lnb -6, ós, 
i. kraina w Peloponezie; Laconi- 
cum, i, n. łaźnia; b) LaoCnla, 
Idia.ś. Laccdemonka. 

Lacrima, ae, i. łza; effundere, 
profundere, wylewać; tenere, com- 
primere, wstrzymać: ocnlos suf- 
fusa lacrimis, mając łzy w oczach, 
poet. 

Liortm&blils, 6, żałosny, opłaka¬ 
nia godny. 

Lacrimabundua, a, co, płaczący. 
Łaorimo, i, lacrimor, 1. Izy wy¬ 

lewać, ciskać; z 4 przyp. eplaki- 

wać, casnm alicujus; — przenoś, 
o roślinach, które z siebie sok, 
żywicę wydają, lacrimatas corti- 
ce myrrhas. 

Lacrimćaus, a, um, zapłakany, 
lumina; 2) do płaczu pobudzają¬ 
cy, funns, bella, carmen. 

Łaorunula, ai, i. łezka. 
Lacteo, ór®, ssać; poet lacfens 
annus, wiosna; 2) mieć w sobie 
mleko, być mleczaćm, sata lao- 
tentia. 

Łtoteeoo, cre, w mleko się obracać. 
Lacteus, a, um, mleczny, humor 

(mleko); pełen mleka, ubera; poet 
biały jak mleko, cerruc; via lub 
orbis (dróg* mleczna). 

1. 1 eto. 1. (od lac) mleko w so¬ 
bie zawierać; 2) ssać. 

2. li&cto, 1. (od lacio), wabić do 
siebie, nęcić. 

Laotflo*, ae, i. sałata. 
Laofina, ae, i. kałuża, bagno, sa¬ 

dzawka; poet. głębia, przepaść; 
przerwa, stąd: dołek na licach;— 
przenoś, strata, brak, lacunamrei 
famiiiaris eaplere. 

ŁacOnar, óris, w. półap, strop. 
Łacino, 1. sklepić, wklęsłem co 
robić, ozdabiać w tafle, jak sufit 

Łaotmćsns. a, um, dołkowaty, pe¬ 
łen wydrążeń, nihil eminens, ni¬ 
hil l&cunosum. 

Laoua, us, n. jezioro, bagno, sa¬ 
dzawka, staw; poet. w ogóle: wo¬ 
da, zbiór wody; 2) koryto z wo¬ 
dą, w którćm kowale gaszą żela¬ 
zo; kadź, stągiew, naczynie na 
wszelkie płyny; stąd; przenoś, 
oratio qnasi de mnsto ae lacu 
ferrida, niewystała, niewytrawiona. 

Ładon, ónle, m, rzeka w Arkady!. 
Łaedo, laesi, laesum, 3. mocno 
uderzyć o co, zwykle! uszkodzić 
co, urazić, naruszyć, cursu ari¬ 
eta*; frondes; herba morsu; col- 
lum (powiesić się), — przenoś. 
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aj nadwerężyć, naruszyć; fidem, 
pietatem; zaszkodzić, aliquem per- 
Juiio suo; b) obrazić, zasmucić, 
zmartwić, aliquem; tunc tua me 
infortunia laedent; szarpać kogo 
słowami, unirersos. 

Iiaeliua, a, om, nazwanie Brym- 
skiego rodu; stad: LaeliSnus, a, 
um, do Łeliusza należący. 

liaena, ae, i. suknia zwierzchnia 
podszyta naksztait płaszcza. 

liaorted, lub -a, ae, *». ojciec 
Ulissesa; stąd: a) Laertiades, ae, 
ftt. synLaerta; b) Lagrtius, a, urn, 
do Łaerta należący. 

Laeeio, ónls, i. powstawanie, na¬ 
tarcie słowami na przeciwnika. 

IaaestryKÓnes, um, m. lud w Sy¬ 
cylii, w licz. poj. Łaestrygon, 
Lestrygończyk; urbs Łami L (mia¬ 
sto Formia, które Lamus założył); 
stąd: Laestrygonius, a, um, Le- 
strygonski. 

Laetabilis, e, przyjemny, wesoły. 
T.aet&tio, dnia, cieszenie się. 
Laefcm.pnytt. wesoło, radośnie. 
Laettfioo, 1. rozweselać, aliquem; 

użyźniać, Indus agros laetificat 
Lnetificua, a, um, radość spra¬ 
wiający. 

Laetitia, ae, radość, wesołość; lae- 
titiam capere, percipere, laetitia 
frui; laetitiam aiicui affem; — 
przenoś, żyzność. 

3U~tor, 1. cieszyć się, radować się, 
aliqua re, lub z 4 przyp.; inali- 
qua re; in hoc, quod; często z 4. 
przyp. i tr. bez. 

Laetórius, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Laetue, a, um, wesoły, uradowa¬ 
ny, zadowolony, wypogodzony, de 
aliqua re; aliqua re. lub z 2 prz. 
1. laborant; laetum iacere aliquid 
(chętnie), także: lubiący co, mają¬ 
cy w czćm upodobanie, aliqua re; 
2) rozweselający, przyjemny, spe- 

ctaculum, aspectus: segetes, tran- 
ci, armenta, colles; cmnia erant 
facta laetiora; — przenoś, at po¬ 
myślny, błogi, dobrze wróżący, 
haud laetum id somnium regi es- 
se; i) obfity, bujny, żyzny, pas- 
cua, pabuli laetus ager; lucus lae- 
iissimus umbrae; genua orationis; 
flumina rnammis pressis laeta ma- 
nabunb 

Laete, przyił. z lewćj strony; — 
przenoś, opacznie, niezręcznie, ac- 
cipere jussa. 

Łaetrigatlo. -Igo, -is, -o, -or,patrz 
łev-. 

Laetus, a, um, lewy, z lewćj stro¬ 
ny leżący, ut laerus incederet, 
szedł z lewćj strony; rzeaow. lae- 
va, ae, i. lewa ręka; także: Iowa 
strona, in laeta Danubii, na le¬ 
wym brzegu Dunaju; takie: 1 ac¬ 
ta, oram, n. lewa strona, laeta 
Propontidis intrat; — przenoś, a) 
niedogodny, tempus, lub nieprzy¬ 
jazny, nieszczęśliwy, picus; u 
Rzymskich acgarów: szczęśliwy, 
pomyślny, przyjazny, numina: lae- 
tum iutonn.it (z lewćj strony); b) 
niezręczny, niedorzeczny, głupi, 
nieuważny, o ego laerus I; si mens 
non laeta fuisset. 

Lagauum, i, ji. gatunek ciasta 
z mąki i oliwy. 

Lagena, ae, i. naczynie z wązką 
szyjką i uchem, flasza. 

Lag&os, a, um, titis Ich samo 
lag. gatunek winorośli greckićj. 

Łagóts, idls, i. podobno cietrzew. 
Lajua, lub Laius, i, m. syn Lab- 
daka, król Teb, ojciec Edypa; 
stąd: Laiades, ae, w. potomek 
Lajusa (Edypl. 

Lallo, ire, śpiewać, nucić przy 
kolebce dziecinnej. 

Lama, ae, i. jama, dćł, bagno. 
Lambitus, us, m. lizanie. 
Lambo, Iambi, lambitam; 3- lizać, 
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oblizywać; — przenoś, z lcklta 
dotykać, chwytać się, flamma pro- 
perabat lambere tectnm; podmy¬ 
wać, qnae loca lambit Hydaspes. 

Lament&bilia, e, opłakania go¬ 
dzien, regnurn; 2) żałosny, płacz¬ 
liwy, toi, także: funus, z pła¬ 
czem połączony. 

Lament&tlo, dnia, i. krzyk żało¬ 
sny, narzekanie. 

Lamentor, 1. krzyk żałosny wy¬ 
dawać, żale rozwodzić; przcch. 
opłakiwać co, aliquem lnb ali- 
quid. 

Łamentum, i, «. krzyk żałosny, 
narzekanie, najeż, w licz. mn. par- 
ccre lamentis, zaprzestać narzekań. 

Lamia, ae, i. czarownica. 
Lamia, ae, przydomek familii 

Eliuszćw; stąd: Lamianus, a, nm, 
Łamiański. 

Lamia, ae, i. miasto we Ftyo- 
tydzie. 

Lamina i lamna, ae, ż. plaski ka¬ 
wał kruszeń, marmuru, drzewa; 
blacha; poet o srebrze i zlocie: 
inimicus lamnae; laminae arden- 
tes, gatunek tortur. 

Lampas, padła, i. pochodnia, za¬ 
palona głownia, świeca; poet. 
Phoebea 1. słońce. 

Łampsaoum, i, w. i -us, i, i. mia¬ 
sto w Myzyi przy Hellesponcie; 
stąd: Łampsaceni, erom, m. Łamp- 
sacenowie. 

Lamus, i, m. król Łestrygonćw, 
założyciel Formii. 

Lamyrus, i, m. gatunek ryby 
morskiej. 

Lana, ae, i. wełna, lanam duce- 
re, prząść; stąd: wyroby z weł¬ 
ny, lanam facere łnb tractare, zaj¬ 
mować się wyrobami welnianemł; 
lanae dedita; wełnistość na owo¬ 
cach, liściach i t p.; bawełna; 
poet. teilera tenuia lanae, dell- 

atne obłoki; porów, caprinus. 

Lan&tus, a, um, wełnisty, noszą¬ 
cy wełnę, ovis. 

Laneea, ae, i. dzida, oszczep. 
Łanaus, a, um, wełniany, pallium. 
Langobardi, oram, m. naród pół¬ 
nocnej Germanii. 

Languefooio, jRoi, factum, 3. gnu- 
śnym uczynić; osłabić. 

Laugueo, langui, 2. być mdłym, 
wątłym, znużonym, o osobach i 
częściach ciała: nostri languen- 
tes; brachia mihi languent; 1. mor- 
bo; — przenoś, być nieczynnym, 
gnuśnym, słabieć, languet jureu- 
tus (in) otio; languent rires; lan¬ 
guet amor; faroi; stąd: languens, 
tis, mdły, słaby, bezsilny, nie¬ 
czynny, nieskuteczny, ociężały, 
yox; stomachus, hyacinthus, sena- 
tus, spes. 

Languesco, langui, 3. mdłym się 
stawać, słabieć, guuśnieć, senec- 
tute; także o przedmiotach nieży¬ 
wotnych : flos; poet. Bacchus lan- 
guescit in amphora (łagodnieje);— 
przenoś, słabieć, tracić moc, sprę¬ 
żystość. 

Łanguide, pnysł. słabo, leniwo, 
opieszale, rersari languidius in 
opere; zniewicściale, nie po męz- 
ko, lapguidius dictum. 

Languldulus, a,um, słaby, mdły, 
ociężały, powolny, o żyjących 
i nieżywotnych istotach, homo, 
pecus; flumcn; Tina languidiora, 
które straciły cierpkośc, złagodnia¬ 
ły; — przenoś, zniewieścialy, nio- 
męzki, phiiosophus; opieszały, 
studium; wycieńczający, osłabia¬ 
jący, voluptates. 

Łanguor, Aris, m. znużenie, utru¬ 
dzenie, słabość sił, o ludziach, 
Zwierzętach i częściach dała; 
ezczegćL przez chorobę, omdla¬ 
łość, osłabienie; aąuosus, wodna 
puchlina; — przenoś, nieczynność, 
gnuśność, Innguori se dare. 
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Lanidtus, us, m. szarpanie, roz¬ 
dzieranie, ferarnm. 

Lantohim, ii, n wełna. 
Lar. Sas,, ae I. jatka. 
Lanificiuni, ii, n. urabianie weł¬ 
ny, przędzenie, tkanie. 

Lantfloua, a, nm, robiący z weł¬ 
ny, ars, sztuka przędzenia i tkania. 

Laniger, a, nm, noszący wełnę, 
wełną okryty; rzeczom. laniger, 
eri, m baran, jagnię. 

Łanio, 1. rozszarpać, rozedrzćć, 
podrapać, hominem; artus; ora 
digitis; poet. ianiata genas. 

Łanięta, ae, m. nauczyciel szer¬ 
mierzy; — przenoś, herszt rabu¬ 
siów; podżegacz do rokoszu, do 
wojny. 

Łaniua,ii, *». rzeżnik. 
Łanóuo*, a, nm, wełnisty. 
Łanfige, inis, i. kosmacizna, weł¬ 
nisty porost na owocach, liściach; 
mech na twarzy, pierwszy zarost 
brody. 

Łaaurium, ii, n. miasto w Łacyum 
ze świątynią Jnnony zwanej So- 
spita; stąd: Łanurlnus, a, nm, do 
Lannwinm należący; rzeczom. La- 
nurinum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska przy Lanuwinm i Lanuńni, 
o rum, m. Łannwinowio. 

Lłmm, iancis, i. misa, szala, szalka. 
Łaoooon, ontis, m. kapłan Neptu¬ 
na w Troi, który podczas ofiary 
razem ze swoimi dwoma synami 
od dwóch wężów napadnięty i ży¬ 
cia pozbawiony został. 

Laod&mia, ae, i. córka Akasta, 
żona Protezylausa. 

Łaodioóa, ae, i. miasto: a) we Fry- 
gii W.; b) w Selencydzie w Syryi; 
stąd: Laodicensis, Łaodyceński; 
LftodioSni, órum, m. Laodyce- 
nowie. 

Łaomódon, ontis, m. król Trojań¬ 
ski, ojciec Pryama; stąd: a) Lao- 
medontiue, a, nm, Laomedon- 

tejski, w ogóle: Trojański; b) Lao- 
medontius, a, urn, do Laomcdon- 
ta należący; c) Leomedontiades, 
ae, m. potomek Laomcdonta(Pryam); 
w licz. mn. Trojanie. 

Łapathum, i, a. i -thns, i i. 
szczaw. 

Łapiclda, ae, m. kamieniarz. 
Łapicidma, a, i. łomy kamienne, 

kopalnie kamieni. 
Lapldatlo, ónis, i. ciskanie ka¬ 

mieni, kamienowanie. 
Łapid&tor, óris, m. ciskający ka¬ 

mieniami. 
Łapideus, a, um, kamienny 
Łapido, 1. kamienować, aliquem; 

nieosob. lapidat, kamienie spada¬ 
ją (o deszczu kamiennym), także: 
de codo lapidatnm est. 

Łapidósus, a, nm, kamienisty, 
ager; 2) twardy jak kamień, corua. 

Łapillus, i, m. kamyk, 1. Łiby- 
ci, kawałki z marmuru Nuinidyj- 
skiego; 2) drogi kamień, nircos 
riridesipue lapillos, n poet. 

Lapis, idia, m. kamień, poct. 
Fhrygius, marmur; i. albus po- 
cula sustinet (o stolo z białego 
marmuru); u poct: drogi kamień; 
b) kamień milowy, milliaris, sta¬ 
wiano je z napisem przy drogach 
dla oznaczenia odległości co ty¬ 
siąc kroków; stąd: ad ąuintum 
lapidem (o pięć mil Rzymskich); 
cj kamień, czyli kamienne wznie¬ 
sienie, na którem woźny stawał 
przy sprzedawania niewolników, 
stąd: duos de lapidc emptos tri- 
bunos (uszczypliwa przymówka); 
d) posąg kamienny, Jorem lapi¬ 
dem jurare. 

Lapitha, ae, m. i i. i Lapithes, 
ae. m. w licz. mn. Lapithae, rum, 
m. Łapitowie górale przy Olimpie 
i Pelionie; stąd: aj Lapithaeus, 
a, um, do Lapitów należący; b) 
Łapithóiua, a, um, Łapitejski. 
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Lappa, ae, i. łopian, roślina. 
Iapsio, dnie, i- upadanie. 
Łapeo, dra, chwiać się. 
Lapsus, na, ot. każde prędkie po¬ 

roszenie, plynienic, lot, bieg i t.p. 
rapidos lapsus fluminum; łoluc- 
rum; rotarnm; dracones effugiunt 
lapsu; sidera TolTuntur łupu; 
szczegół, upadek, snstinere a la¬ 
psu; — przenoś, błąd, omyłka, 
przeoczenie. 

Laijuear, aria, n. sklepienie, sufit, 
strop, połap. 

Laąueituc, a, um, ozdobiony su¬ 
fitem, tecta; templa. 

Laąueus, i, ot. sidło, laqueis cap- 
tare feras; sznur do obwieszania, 
duszenia, collum inscrerc in la- 
qucum; — przenoś, sidło, zdrada, 
zasadzka, 1. alicui ponero, dispo- 
nere; in laqneos cadcre. 

Lir, Inb ls*s. I-aitis, m. książę 
Etrusków; stąd: jako przydomek. 
Lar Tolumnius; ad Lartem Por- 
sennam. 

Lar, Laris, ot. w licz. mn. Larcs, 
bóstwa opiekuńcze Etrusków i Kzy- 
mian, domestici, familiares, priva- 
ti, patrii, bóstwa opiekujące się 
domem; rnrates, agri custodcs, 
opiekunowie rolnictwa; permarim, 
żeglugi; — przenoś, mieszkanie, 
dom, laro certo gaudere, ad su- 
um larem familiarcm redire; tak¬ 
że poet gąiazdo ptaków. 

Lara, ae, i. nazwisko nimfy. 
L&rentUia, inm, n. uroczystość 

obchodzona na cześć karmiciclki 
RomuLusa i Bema zwanój Acca 
Larentia. 

Largo, przyst. szczodrze, obficie. 
Largi&uui, a, um, obficio płynący. 
Laretor 4. hojnie udarować, obfi¬ 

cie udzielić, Hortcnsio summam 
copiam diceudi natura largita est; 
oz lub de alieno, z cudzej wła¬ 
sności; przyznać co komu, popu- 

lo libertatem; cmtatem alicui; być 
powolnym, nie sprzeciwiać się, 
inertiae aliquid; sprawiać, laeti- 
tiam; nastręczyć, podać, occasio- 
nem; z nast. ut i tr. łącz.; ze zd. 
względ. 

Largitaa, atis, i. hojność, szczo¬ 
drobliwość. 

Łargiter, przysl. szczodrze, hojnie, 
obficie; 2) wiele, łargiter posse. 

Largitio, onis, ź. szczodre ndaro- 
wanic, marimas Isrgitiones face- 
re; przekupowanie, ujmowanie so¬ 
bie kogo darami, tribum turpi lar- 
gitione corrumpere; udzielanie, 
przyznanie cmtatis. 

Largitor, óris, ot. dawca szczodro¬ 
bliwy, praedae; teu, który prze- 
kupujo, ujmuje sobie kogo darami. 

Largitudo, inia, i. szczodrobli¬ 
wość, hojność. 

Largua, a, um, obfity, mnogi, Ti¬ 
no largiore uti; 1. opum; szczodry, 
hojny, duo genera sunt largorum, 
altcri prodigi, altcri liberales; 
poet. z tr. bez. donare. 

Largua, i, ot. Bzymski przydomek. 
Laridum, skróć, lardum, i. >t 

słonina. 
Łarinum, i, n. miasto Frentauów 

w niższej Italii; stąd: Larinas, 
atis, należący do miasta Lari- 
num; Larinatcs, um, ot. Lary- 
naci. 

Lariata, ac, i. miasto w Pelazgio- 
tydzie w Tessalii; stąd: Laris- 
saeus, a, um, Laryssejski; rze¬ 
czom. Larissaei, Oram, ot. Larys- 
seowie lab Lańsseuses, ium, ot. 
Larysscńczycy; 2) L. Cremaste, 
miasto we Ftyotydzio w Tessalii, 
3) L. Phnconis, miasto na pobrzc- 
żu Myzyi; 4) nazwisko zamku 
w Argos. 

Larius, ii, ot. jezioro w wyższej 
Italii (lago di Como). 

Larlx, iois, ot. i i. modrzew. 
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Lars, patrz Lar, tis. 
Lam.. ae, i. widmo, straszydło; 

2} maska. 
Luiaum, i, n. urynsł. 
LeJitrivl», ae, i. swawola, weso¬ 
łość bez granic; rozpusta, roz¬ 
wiązłość. 

ZiasolTio, laseifii, 4. swawolić, 
igrać, &gnua; pozwalać sobie za¬ 
nadto, plebs. 

L&scivu«, a, om, swawolny; 2) 
rozpustny, rozwiozły; poet. hede- 
ra, okręcający się, czepiający się. 

Laasitfido, inis, i. znużenie, zmor¬ 
dowanie, strudzenie, opperitnr u- 
nnm diem ad iassitudinem mili- 
tam scdandam; lassitudine confici. 

Lasso, 1. zmordować, utrudzić. 
Łaasus, a, urn, znużony, zmordo¬ 
wany, zmęczony, ab aliqua re lub 
aliqua re; poet. z przyp. 2. ma- 
ris et Tiarum; — przenoś, wy¬ 
cieńczony, bnmus lassa fructibus 
assidnis; pochylony, lasso papa- 
Tera collo. 

Late, przytl.- szeroko, wszerz, roz¬ 
legle , quam latissime possint ignes 
faciaut (w jak największej rozle¬ 
głości); longe lateque incensis ae- 
dificiis (daleko, na wszystkie stro¬ 
ny); poet; late rex (rozległe ma¬ 
jący panowanie); także: 1. tyran- 
nus; sanguis latius manat (mo¬ 
cniej); — przenoś, ars late patet; 
latius opibus uti (z rozrzutnością), 
w odniesienia do mowy: obszer- 
nie, szczegółowo, loąui, perscribere. 

LatSbr*, ae, ś. kryjówka, schro¬ 
nie, ferarum; poet. terebrare la- 
tebrae uturi, otworzyć wnętrze 
(o kouiu trojańskim); Lteli, miej¬ 
sce, w którem tkwi pocisk; — 
przenoś, a) kryjówka, tajnik, ob- 
scuriutis, tajemniczy mówienia 
sposób; ó) wykręt, wybieg, se in 
iatebram conjiccre; wymówka, la- 
tcbiam habere. 

Latebróaua, a, um, pełen kry¬ 
jówek, ria; poet: pumes, pełen 
dziur; 1. fltuńln* służące za kry¬ 
jówki. 

Latenter, pnytl. skrycie, potaje¬ 
mnie. 

Lateo, Istni, 2. kryć się, być u- 
krytym, apud Volumnium; anguis 
in herba; in paludibus, tnta lu¬ 
tet erce Tiator; poet.: latet sub 
ciassibus aequor, morze okryte 
flotami; być nieznanym, żyć pry¬ 
watnie , nie ubiegając się o urzędy, 
qui bene iatuit, bene rUit;—prze- 
noś. a) o przedmiocie, który jest 
komu nieznany, który jest tajemni¬ 
cą, nec latcere doli fratrem Jo- 
nonis et irae; nequc id, qua n- 
tione consecutus sit, łatet; b) do¬ 
znawać opieki, sub umbra alicn- 
ju» lub amicitiae alicujus; facili 
praesidio latet 

La ter, śris, m. cegła. 
Latereuios, i, m. cegiełka, cocti- 
lis, wypalona. 

Laterensls, is, m. przydomek fa¬ 
milii Juwencyuszów. 

Luterlciufc. a, um, ceglany, z ce¬ 
gieł zbudowany; rzeczom, lateri- 
cium, ii, n. robota z cegły 

L&tsrn*, ae, i. latarnia. 
Lalern&rlus, a, um, noszący la¬ 

tarnie. 
Lateaco, ere, ukrywać się. 
Latei, iols, m. wszelka ciecz, poet. 
a) woda, marinus; 6) wino, meri, 
Lyaeus; c) oliwa, Paliadii, 

LatlaUs, — aria, patrz Latium 
LMtbulum, i, n. kryjówka, schro¬ 
nie, łożysko, legowisko, serpens 
e Utibulis; — przenoś, przytułek, 
doloris me!. 

Łaticl&wius, a, um, obszyty sze¬ 
rokim purpurowym szlakiem, ta¬ 
nie*. 

Latifundlujn, U, n. rozległa ma¬ 
jętność. 
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Litine, Latini, LatinicnsU, Lati- 
nitw, patrz Latium. 

Lat lnu*, a, urn, patrz Latium. 
Lotinus, i, m. król w Italii w krai¬ 
nie Laurentyńskićj. 
Latio, 6nla, i. niesienie, dawa¬ 
nie , auxilii; I. legis, podanie wnio- 
skn do prawa; suffragii, gloso¬ 
wanie. 

Latito, 1. ukrywać się. 
Lotltudo, mis, z. szerokość, roz¬ 

ległość, obszeruo.ść, possessioiram; 
2) rerborum, wymawianie zbyt 
otwartemi ostami. 

Latium, ii, n. kraina w Italii 
z miastem Itzym, stąd: a) Latia- 
lis, o, do Lacyum należący; b) 
Latiańs, e, Lacyarski, Łaciński, 
Juppiter, jako opiekun związku 
Łatynćw; stąd: Latiar, aris, «. 
uroczystość obchodzona na cześć 
Jowisza Lacyarskicgo na górze Al- 
bauskićj; c) Latinus, a, om. Ła¬ 
ciński, feriae L. lob samo Lati- 
nae, uroczystość czterodniowa ob¬ 
chodzona na cześć Jowisza przez 
Latynów; rzeczom. Latinus, miesz¬ 
kaniec lacyum; stąd: a) latine, 
przyil. po łacinie, lo<]oi; także: 
dobrze, czysto; (S) Latinicnsis, e, 
do Lacyum należący i Latinien- 
ses, ium, m. La ty no wio; y) 1,4- 
tlnitaa, fctts, i. łacina, język ła¬ 
ciński, albo prawo czyli przywi¬ 
lej Latynów, inaczćj jus Latii na¬ 
zwane, wydane dla urządzenia sto¬ 
sunków Rzymian z Latynami. 

Lotinus, lub -os, i, m. góra w Ka- 
ryi; stąd: Latmius, a, um, lat- 
mijski. 

Lato, us i Latona ae, i. córka 
tytana Ceosa i Feby, matka Apol- 
łina i Dyany; stąd: ą) Lotóis i 

Lstóia, idis lub idoa, i. do La¬ 
tony należąca, Dyana; b) Latóiuslub 
Letóius, a, um, do Latony odno¬ 
szący się; rzeczom. Latoius, Apollo, 

Latoia, Dyana; ej Latońfgena, ae, 
m. i i. dziecię Latony; ej Lato- 
nius, a, um, lateński; e) Latóus, 
a, um, latojski. 

Latobrlei• 6rum, m. lud w Gallii- 
Latona, i poebod. patrz Lato. 
Lator, órls, m. nosiciel, legis, po¬ 
dający wniosek do ustawy. 

L&toui, a, um, patrz Lato. 
Latrfitor, ftria, m. szczekaez. 
Latratua, ns, m. szczekanie. 
Latro, 1. szczekać, latrans, szcze¬ 

kający, rzeczom, pies. — przenoś, 
o ludziach, a szczegół, o złych 
mówcach: wrzeszczćć, kłócić się; 
o falach morskich: szumieć; poeU 
stomachus latrans, zgłodniały; 2) 
szczekać na kogo, aliąuem. 

Latro, ónla, m. rozbójnik, rabuś, 
łotr, ut jugulent homines surgunt 
de nocte latrones; 2) bierka w war¬ 
cabach; 3) myśliwy, leo impaTi- 
dus frangit telum latroius. 

Latro, ćnis, m. Ezymski przy¬ 
domek. 

Latrocinlum, ii, n. rozbój, rozbi¬ 
janie po drogach; 2) zgraja roz¬ 
bójników, si er tanto latrocinio 
unus tollatur; 3) podstęp, zdra¬ 
da, intryga, przewrotność; 1) gra 
w warcaby. 

Lotrocinor, 1. rozbijać, łotrostwem 
się zajmować, latrocinati naribus 
Romatiorum erant. 

Latrunoulus, i, ł». rozbijający po 

drogach. 
Lotus, a, um, imiesł. patrz fero. 
Lotus, a, um, szeroki, z prz. 4. 
lub 6. fossa (juindecim pedes la¬ 
ta; duodecim cubitis latus; w o- 
góle: obszerny, wielki, rozległy, 
loeus, fines, regio, planities, moe- 
nia i t. p. — przenoś, latus ut in 
circa spatiere (dumny, wziąwBzy 
się pod boki); o mowie: obfity, 
treściwy, cujns tu lata Torba imi 
taris; dispntatio, quaestio 
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Latus, eris, ». bok ładzi i zwie¬ 
rząt, latcris lob laternm dolor, 
ból boku, kłócie; lateri alicujus 
hacrere, adhaerere, jnnctnm esse, 
być przy czyim boku, nie odstę¬ 
pować kogo; stąd: a) a latero, mó¬ 
wi się o najbliższych krewnych, 
przyjaciołach, osobach otaczają¬ 
cych; artifices latcris, baletnicy, 
tancerze; ntroque latero adstare, 
otacza, z obu stron; latoś dare 
(w walce szcrmierskiój), odsłonić 
się przeciwnikowi; stąd: latns 
apertum; b) piersi, płuca, siła, 
es nobilitatus ex lateri bos et la- 
certis tuis; legem magna voce ct 
bonis laterihas suasi; ralentiorum 
haec laterum sunt; poet. w ogóle* 
ciało, latns fessum longa militia; 
penna latus Testit; reddes forte 
latns; c) bok, strona domn, okrę¬ 
tu wyspy, wojska i t p. ab la- 
tere, a latcribus i ex lateribus; 
latcrc aperto i ab latere aperto, 
z bokn nio zasłonionegu; ad latus 
apertum hostiom constitui; naves 
ad latera disponit; 1. castrorum 
insula, cujus unum latoś est con¬ 
tra Galliam. 

Łaudabilis, e, chwalebny, pochwa¬ 
ły godny, orator; carmen, Mee. 

L&udabLliter, przytt. chwalebnie. 
LautUtio, ónls, i. chwalenie, po¬ 

chwała, mowa pochwalna; land. 
toa, mowa przez ciebie wyrzeczo¬ 
na; z przyp. 2 przedmiotu po¬ 
chwały, matronarum; w szczegół. 
a) przychylne świadectwo przed 
sądem; b) mowa pogrzebowa; c) 
zaszczytne świadectwo dane urzęd¬ 
nikowi Rzymskiemu odprowincyi, 
którą zarządzał. 

Laud&tor, óric, m. wielbiciel, po¬ 
chwalasz, rerom gestarum; tem- 
poris acti se pucro; w szczegół, 
o) ten, który składa przyjazne 
świadectwo przed sądem; b) ma¬ 

jący mowę pochwalną (na po¬ 
grzebie). 

Lauditrii, iols, i. wielbicielka, 
która występuje z mową pochwalną. 

Laud&tua, a, um, chwalebny, po¬ 
chwały godny, wyborny. 

Łaudo, 1. chwalić, aliquem lob 
aliąuid; rore laodantihns occaaio- 
nem rnagnificentissiini praestare 
eiempii; w szczegół, a) życzliwo 
świadectwo przed sądem składać; 
b) mićć mowę pochwaluą, c) u- 
wielhiać, unosić się nad czóm z po¬ 
chwałą; głosić za szczęśliwego; 
zazdrościć, agricolam laodat juris 
peritos; 2) przytaczać, wspomi¬ 
nać, przywodzić, auctorem. 

Laurea, patrz Laoreos. 
Laurtitna, a, om, uwieńczony, 

wieńcem laurowym ozdobiony; li- 
terao, list wodza do senatu dono¬ 
szący o zwyeięztwie. 

Laurentum, i, n. miasto w La- 
cyum; stąd: a) Laurens, tis, do 
Łaurento należący, rzeaow. Lau- 
rentes, jum, m. Laurentowio; b) 
Łaurcntios, a, um, Laurentski. 

Laureólo, ae, i. gałązka laurowa 
lub wieniec, znak zaszczytny 
tryumfujących; stąd także: tryumf. 

Laureus, a, um, laurowy, wa¬ 
wrzynowy, corona; stąd: tuczów. 
laurca, ae, i. a) laur, wawrzyn; 
b) gałązka laurowa lub wieniec, 
ozdoba Apollina, poetów i tryum¬ 
fujących; zdobiono nią także obra¬ 
zy przodków i listy obejmujące 
doniesienie o zwyeięztwie; stąd: 
oznacza także tryumf lub zwy- 
cięztwo. 

Lauriger, a, um, wawrzynem uwień¬ 
czony. 

Lauru*, i, lub us, r. laur, wa¬ 
wrzyn ; b) wieniec laurowy, gałąz¬ 
ka; c) tryumf, zwycięztwo, nostra 
laurus incurrit in ocnlos; porów, 
laureus. 
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Laus, laudis, i. chwała, pochwa¬ 
la, sława; laus alicujus rej, chwa¬ 
ła z powodu czego; laus est z tr. 
bez., priucipihus placuisse Tiris 
non ultima laus est; landem ha- 
bere, byćcbwalebnem; non 1. ha- 
bet de me, nie może się chlubić 
z mojego powodu; laudcm ferre, 
otrzymać pochwalę; in laudibus 
est lub laudi ducitur, uważa się 
za pochwalę, z tr. bez. in sum¬ 
ma laude esse, być bardzo uwiel¬ 
bianym; su mmis laudibus aliąuem 
ferre lub efferre, zaszczycać kogo 
wiolkicmi pochwałami; habere lau- 
des dc aliquo, mićc mowę po¬ 
chwalną; laudes gratinsque con- 
gerere ailcui lub laudes et grates 
agere alrcui, uwielbienie i dzięki 
składać; — przenoś, czyn chwa¬ 
lebny, zasługa, abnndans bcllicis 
laudibus; sunt hic ctiam sua prae- 
mia laudi 

Laus, Laudis, i. miasto w Gallu 
cyzaipińskićj. 

Laute, przysl. wspaniale, okazale, 
świetnie, vivere. 

Lautia, rum, n. gościnno podej¬ 
mowanie przybyłych do Rzymu 
posłów. 

Lautitia, ae, i. zwykle w licz. mn. 
okazałość, wspaniałość. 

Lautulae, arem, miasteczko Wci¬ 
sków w Nowćm Lacyum. 

Lautumia, lub Latómia, ae, i. 
kopalnie kamieni, łomy kamienne;. 
2) więzienie w skale wykute 
w Rzymie i Syrakuzie. 

Lautus, a,um (od iavo), chędogi, 
czysty; b) okazały, wspaniały; zna¬ 
komity, świetny, wielki, przy¬ 
zwoity. 

liAT&crum, i, n. kąpiel, łaźnia. 
Lavatio, ónis, i. mycie; 2) wauna, 

łaźnia. 
Lavema, ae, i. bogini złodziejów 
i filutów. 

Lawemium, ii, «. miejsce w La¬ 
cyum Nowćm. 

Lawio- patrz Łabie-. 
Lavlnia, ae, i. córka Latyna, żona 

Eneasza. 
Lawlnlum, ii, n. miasto w La¬ 

cyum; stąd; Larinius i Larinus, 
a, nu, tyczący się Lavinium. 

Ławo, lavi, lautum, Łre i ero, 
myć, kąpać; larari i nieprzech. 
latare, kąpać się; poet. zwilżać, 
skrapiać, Tultnm lacrimis; marę 
larit arenas; — przenoś, zmyć, 
zgładzić, pozbyć się, mała Tino. 

Laiómentum, i, n. rozszerzanie, 
przestwór; — przenoś, złagodze¬ 
nie, zwolnienie, laeaineutum da- 
rc legi; przerwa, a bcllo. 

Laxitus, a, um, rozprzestrzenio¬ 
ny, rozszerzony, custodiae (poje¬ 
dynczo stojące). 

Laie, jmysi. przestronnie, obszer¬ 
nie, habitarc; laxius, wolnićj, nic 
od razu; wolno, słabo, Tinciro 
aliqncm; — przenoś, swobodnie, 
bez przeszkody, in hostico lazius 
rapto vivere. 

Łaxita»» Mis, i. obszerność, przc- 
strouność. 

Laxo, 1. rozprzestrzeniać, rozsze¬ 
rzać, rozciągać, forum, forami- 
na, manipulos, ordines; poet. wy¬ 
prężać, rudentes; 2) spuścić, zwol¬ 
nić, popuścić, arcum; habenas 
(zwolnić cugle, właś. i przenoś.); 
funes, claustra; compagcs operis 
se laxant; sinus raontium paula- 
tim sc lazant; rincula epistoła®, 
rozpicczętować;—przenoś, a) zwol¬ 
nić, złagodzić, uśmierzyć, ex eo, 
quo astricti su mus, lazari aliquid 
Telim; aliquid laboris; Tis morbi 
Tidebatur laxata; ubi dolor vocem 
laxaverat; także z mniojszćm sta¬ 
raniem i zapałem co robić, pu- 
gnam, custodias; ó) ulgę przynieść, 
pokrzepić, uwolnić, oswobodzić, 
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membra quicte; spiritum, aminom Leotito, 1. czytać co z uwagą, 
curamque; animum curis; quum często odczytywać 
lazati curis sumus; animum ab Lectiuneula, ae, i. krótkie czy- 
assiduis laboribus. 

Lazua, a, im, przestronny, ob¬ 
szerny, szeroki, małe laius cal- 
ccus; w odniesieniu do czasu: da¬ 
leki, dicm statuo satis 1. nazna¬ 
czam termin daleki; — przenoś, 
in quo lazior negligentiae iocus 
esset, 2) mewyprężony, obwisły, 
arcus, funis.habcna, tunica; stąd: 
otwarty, jauua, compagcs;—prze¬ 
noś wolny, łatwy, annona laxior, 
łatwiejszy dowóz, a stąd: niższa ce¬ 
na żywności; laziore imperio mi- 
lites haber,, niedość przestrzegać 
karności wojskowej. 

Lea, ae, i. lwica. 
Leaena, ae, i. lwica. 
Learohue, i, n. syn Atamasa i lny 

(Ino): stąd: Learcheus, a, um, do 
Learcha należący. 

Lebadia, ae, miasto w Beocyi. 
Lebedus, i, i. miasto w Jonii. 
Lebes, etis, m. naczynie metalowe, 

kociel, miednica. 
Leohacum, i, n. miasto portowe 

przy odnodze Korynckiej. 
Leotlea, ae, ż. lektyka, krzesło do 
noszenia; 2) mary, na których 
niesiono do grobu bogatszych i zna¬ 
komitszych. 

Leotlo&riua, ii, m. noszący lektykę. 
Łecticula, ae, i. mała lektyka; 

także: mary dla bogatszych, ela- 
tus est in łecticula 

Łeotlo, ónls, f. zbieranie, stąd. 
wybieranie, wybór, judicum; 2) 
przegląd, odczytanie listy senato¬ 
rów przez cenzora. 

Lectistemium, ii, n. uczta wy¬ 
prawiana dla bogów, zastawiano 
•toły z potrawami, około których 
umieszczano sofy z podnszkami, 
• na tych sofach posągi bogów. 

tanie. 
Łector, óris, m. czytelnik; niewol¬ 

nik czytający swemu panu. 
Lectulus, i, m loże, łóżko do spo¬ 
czynku, sofa, na której leżano 
przy jedzeniu. 

Leotua, a, um, wybrany, pueri; 
verba; milia lectissima, tysiąc lu¬ 
dzi wyborowego wojska; dobry, 
wyborny, Massicum. 

Lectus, us, m. loże, łóżko, sofa, 
patrz leotulua. 

Lóda, ae, lub Lódó, es, i. zona 
Tyndara króla Spartańskiego, mat¬ 
ka Kastora i Folluksa Heleny i 
Klitcmnestry; stąd: Ledaeus, a, 
nm, do Ledy odnoszący się: poet. 
w ogóle: Spartański, dii (Kastor 
i Polluks). 

Leg&tio, ónls, i. urząd posła, po¬ 
selstwo, legatiouem suscipere, obi- 
re, administrare, peragere; lega- 
tionis munuB, officium, jnB; libe¬ 
ra, honorowe poselstwo, tytular¬ 
ne, do którego żadna czynność u- 
rzędowa nie była przywiązana; za¬ 
szczycano tym tytułem znakomi¬ 
tych ludzi, udających się w inte¬ 
resie własnym na prowincyą, dla 
nadania im przez to większego 
poważania; 6) zlecenie, cel, treść 
poselstwa i zdanie sprawy z niego, 
legaiionem renunciare lub referre; 
e) posłowie, legationem mittere; 
iegatio yeriit; legationi responde- 
re; legationem audire; leg. Car- 
thaginiensium; legationum con- 
ventus; 2) urząd legata albo na¬ 
miestnika przy wodzu lub rządz- 
cy prowincyi. 

Legatórlus, a, um, do legata na¬ 
leżący. 

Leg&tum, 1, n. zapis tes entowy. 
Łeg&tus, i, m. poseł; 2) legat. 
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pomocnik ńbo namiestnik wódz* 
lub iządzcy prowincyi. 

Legller, *, um, przepisujący pra¬ 
wa, Minos, Ceres. 

Legio, dnie, i. legion, oddziel 
'irojsko składający się z dziesięciu 
kohort, od 4,200 do 6,000 żołnie¬ 
rzy pieszych i 300 jazdy, 2) u poet. 
w ogóle: wojsko, cetero dum le¬ 
gio campis instructa manebat. 

Leclonariue, o, nm, do legionu 
należący, cohors, milites. 

Legitim6,pnyfl. prawnie, zgodnie 
z prawem. 

Legitimua, o, um, prawem ozna¬ 
czony, zgodny z prawem, upra¬ 
wniony, prawny; dies; borae; im- 

r * pedimentum; ąuaesOo; legitimis 
\£k quibusdam confectis (przy zacho- 
k \ waniu prawnych formalności; 2) 

[ ^ stosowny, przyzwoity, właściwy, 
' prawdziwy, numerus, verba, poó- 

ma, toi; niefalszywy, sonus. 
rt*,Leglunoula, ae, i. mały legion. 
''-Logo, 1. aj wyprawiać kogo wpo- 
$,} seistwie: aliquem; aliquem ad ali- 

quem; in Africam; od senatum; 
yj bj mianować kogo legałem, aliquem; 
M aliquem sibi (przybrać sobie za 

(V legataj; 2) testamentem co pr/e- 
\ kazać, zapisać, pccuniam alicui; 

. alicui aliąuid ab aliquo (tak, aby 
_ Jf zapis przez dziedzica testamentem 
\ ustanowionego był wypłacony). 
3 Lego, legi, lectum, 3. zbierać, 

zdejmować, zrywać, nuces, spolia 
caesorum; oleam; mała ei arbore; 
flores; alicui capillos (wyrwać); 
stąd: a) wybierać, wyszukiwać, 
obrać, centum ei senatoribus; de 
classe biremes; sibi domum; ali- 
qncm in senatum; in patres; mi¬ 
lites in sopplementum; viros in 
bclla; aliąnem ad obtinendum im¬ 
perium; judices; milites; dictato- 
rem et magislrmn equitum i t. p.; 
6) u poet i póżn. pisarzy: zwijać, 

•Ss 

N- 

estrem* Lauso Parcie fil* legnnt; 
narit* ponto humid* Tel* legit; 
zabierać, kraść, qui noctumut sa¬ 
cra dirum legerit; przebiegać, sal- 
fus tortos orbes; restigie *licujus 
(w ślady czyje wstępować); prze¬ 
płynąć, oplynąć, oram Italiae; 
terram; stąd: oram litorit primi 
(w pisaniu: nie zapuszczać się da- 
lekoj; c) przeglądać, przebiegać 
co oczyma, omnes adrersot; stąd: 
czytać, libros; rolumen; rctera- 
norum facta; quum relatum lege- 
ret; senatum 1., odczytać spis se¬ 
natorów (o cenzorze); princeps ln 
senatu lectus est (najpierwszy 
przeczytany zostali. 

Legulójua, i, ». lichy prawnik. 
Legumen, lata, n. jarzyna. 
Lelegoa, um, m. lud Pelazgów; 
stąd: a)Lelegóis, idis, i. do Le- 
legów należąca; b) LelegSjus, a, 
nm, Lelegejski. 

Lemennus, lub lemŁnua, i, m. 
z wyrazem lacus, lab samo Łom. 
jezioro Genewskie. 

Lembus, i, m. lekki statek wodny, 
łódź, czółno. 

Lemniacua, Łemnias, Lomnicola, 
patrz Lemnos. 

Lemniscatus, a, um, wstęgami 
ozdobiony, palma 1. (jako najświet¬ 
niejsza nagroda). (u wieńca. 

Lemniscus, j, n. ozdoba ze wstęg 
Lemnos, lub -us, 1, r. wyspa na 

morzu Egiejskićm; stąd: a) Le- 
mnias, adts, i. niewiasta z Lemnu 
(przyp 3. licz. mn. Łemniasi); i) 
Lemniaous, a, um, do wyspy L. 
należący, pater L. lub samo Le- 
mnius^zWulkan; furtum (Prome¬ 
teusza, który Wulkanowi ogień na 
wyspie Lemnos wykradł); neeurw. 
Lemnii, onun, m. Lemnijczycy; 
c) Lemnloóla, ae, n. mieszkaniec 
Lemnu (Wulkan); Lemnicolae stirps 
(Erychtoniusz). 
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X*saoni» trfbtus, oddział wiejski 
kiności psy drodze zwanćj vla 
Łatiua 

Lemónum, i, tu lub Limo, onis, 
m. miasto w Gailii akwitańskićj. 

Lemorloee, ttm, m. lud w Akwi- 
tanif. 

Lemur es, um, m. dusze umarłych, 
z których dobre były czczone ja¬ 
ko Lares; złe zaś uważane były 
jako strachy nocne (tarwae); dla 
przebłagania ostatnich obchodzono 
uroczystość Lemuria, oram, «. 
przez tTzy noce w Maju. 

L8na, ae, i. wabicielka, nastrę- 
czycielka nierządu; — przenoś, 
natura est quasi sui 1., wabi do 
siebie. 

Lenaeua, a, um, Lenejski, do Ba¬ 
chusa należący, L. pater lub samo 
Lenaeus—Bachus. 

Ltae, pnytł. łagodnie, aqua lone 
sonans. 

Lentaen, iuis, i. i lenlmontum, i, n. 
złagodzenie, ulga, aenectae; la- 
bornm. 

Lenio, 4. łagodzić, sprawiać ulgę, 
uśmierzyć, uspokoić, dolcutem ali- 
quem solando; iras; seditionem, 
clamorem; odium Buum bonitate. 

Łonia, e, łagodny, powolny, umiar¬ 
kowany, Tinum, wentus, somnus; 
ingeninm, seutentia, homo lenis et 
faciłis; wenenum, zwolna działają¬ 
ca; fastigium, niugwałtowuic spa¬ 
dzisty. 

Łenitas, &tts, i. łagodność, powol¬ 
ność, o rzece: influit incredibili 
lenitate; 2) łagodność charakteru, 
animi; non est jam leuitati loeus, 
aereritatem res flagitat. 

Leniter, pnysł. łagodnie, powol¬ 
nie, niegwałtownic, spokojnie, le- 
nius decurrit; iter facere; lenins 
agere, dicere, sontire; loniter tra- 
ducere witam; cierpliwie, ferre 
aliquid. 

Iienitado, ind*, i. łagodność, ot»> 
tionis, animi; in aliąuem, 

Lenium, ii, w. miejsce w Łnzytanii. 
Leno, Onis, m. stręczyciel nierzą¬ 
du; pośrednik w złym zamiarze. 

Lenoolnium, ii, n. utrzymywanie 
domu nierządnego; 2) ponęta, po¬ 
wab, cupiditatum; 3) upiększenie 
zbyteczne, ienocinii negligens. 

Lenooinor, 1. utrzymywać dom nie¬ 
rządny; — przenoś, pochlebiać, 
alicui. 

Lens, tis, i. gnida. 
Lente,pnysł. pomału, powoli, len- 
tius eubsequi; 2) długo, lentius 
spe, dtnżej niżeli się spodziewa¬ 
no; — przenoś, powolnie, spokoj¬ 
nie, obojętnie, dicere; rozważnie, 
z uwagą, probare. 

Lenteaoo, ćre, stawać się lepkićm, 
klcjowatćm, tellns picia in morem 
lentescit;—przenoś, ustawać, zwol- 
nieć, cnrae. 

Lenttaoifer, a, um, rodzący drze¬ 
wo mastyksowe. 

Lentisons, i, i. i -um, i, n. ma¬ 
styks, drzewo. 

Lentttudo, lnie, i. ociężałość; — 
przenoś, opieszałość, obojętność. 

Lento, 1. zginać, poet. robić wio¬ 
słem, lentandus remus in nnda. 

Lentulus, a, um, nioco ciągły; o- 
pieszaly, leniwy (w wypłacie). 

Lentulns, i, m. imię familii z ro¬ 
du Korneliuszów; stąd: Lentuli- 
tas, Stis, i. dawna znakomitość 
familii Łentula. 

Lentua, a, um, giętki, ciągły, 
lepki; stąd: a) powolny, leniwy, 
in lento marmore luctantur tonsae 
(w spokojnćm morzu) poet.; — 

rzenoś. spokojny, cierpliwy, al- 
o powolny, obojętny, opiesza¬ 

ły; b) nieskory, ociągający aię 
w wypłacie lub udzielaniu po¬ 
życzki; — przenoś, uparty, upór- 
czy wy, zacięty, fastus, poet 
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e) w odniesienia do czasu: długi, 
długotrwały, lentas abesto (nie 
bywaj długo) poet; ignis; carbo- 
nes, długo żarzące się; remedia, 
długo skutkujące; spes, która nie 
prędko tię spełnia, 

Lenunoulue, i, m. mały statek 
wodny, bat, łódź. 

Leo, dnia, m. lew, takie gwiazdo¬ 
zbiór, 

Leo, dnia, m. imię Bzymskićj fa¬ 
milii. 

Leooórion, ii, n. po łacinie Leo- 
natioum, i, n. świątynia w Ate¬ 
nach na cześć trzech córek Leosa. 

Leon, ontis, m. miasteczko w Sy¬ 
cylii. 

ŁeouHni, o rum, m. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: Leontinus, a, urn, 
leoutyński, i Leontini, oram, m. 
Leontynowic. 

Zieopardiu, i, m. lampart. 
Lepide, priyst. trafnie, pięknie, 
zabawnie, ucieszcie. 

Lepidus, a, um, delikatny, miły, 
piękny, puer; inurbanum lepido 
seponere dieto. 

Lepidus, i, m. przydomek reda 
Emiliuszów. 

Lepontil, orum, m. Ind w GalUi 
cyzalpińskiój. 

Lepor, lub lcpos, drls, m. wdzięk, 
przyjemność, uprzejmość, dicendi; 
wesoły dowcip, żart dowcipny, 
insit lepos. 

Leptis, is, i. 1) w Afryce: magna, 
miasto między Syriami w okolicach 
miasta Tripoiis-, minor, miasto wBy- 
zaconie przy Lapsus; stąd: Lepti ta¬ 
ni, orum, m. Łeptytanie; 2) miasto 
w Hiszpanii betyckićj (wątpliwe), 

na, drls, m. zając; także gwia- 
zbiór. 

•poM&hia, i, ». zajączek. 
•ma, ae, lab Lenie, es, i. ba¬ 
gnista jezioro, rzeka 1 miasto przy 
Argos w Peloponezie; stąd: Ler- 

naeus, um, lemejski, anguis, 
hydra 

Lssbos (as), i, i. wyspa na morzu 
Egiejskióm; stąd; «) Lesbiicus,, 
a, um, losbijski, libri, na wyspie 
Leshos miano rozmowy Dycear- 
cha; b) Lesbias, adis, i. do Łes- 
bos należąca, Lesbianka; e) Les- 
bis, .dis, ż. Lesbianka; L. puella 
lub Lesbis (Safo); d) Lesbias, a, 
um, łesbijski,civis (Ateeusz); stąd: 
plectram Łesb. (alce jski lub lirycz¬ 
ny); także: pes; Lesbium, winoLes- 
bijskie; e) Lesbous, a, um, Les- 
bojski, do Alceusza odnoszący się, 
Lesboum tendere barbiton. 

Lessua.i lub us, m. narzekanie!, plącz 
w czasie pogrzebu. 

Lethilis, e, śmiertelny. 
Lethaeua, patrz lethe. 
Lethargia, ae, i. letarg, śpiączka; 
stąd: lethargieus, a, um, letar- 
giczny. 

Lethargua, i, m. letarg, śpiączka. 
Lethe, es, i. rzeka w krainie pod- 

ziemnej, którćj wodę cienie piły 
celem zapomnienia przeszłości; 
stąd; Lethaeos, a, nm, do Loty, 
do świata podziemnego należący, 
letejski; Tincula L. abrnmpere ali- 
cui wskrzesić, przywrócić życie, 
poet.; sprawujący zapomnienie, 
somuDS, sucus. [sprawujący 

Letifer, a, um, śmiertelny, śmierć 
Beto, łre, zabijać. 
Letois, -ius, patrz Lato. 
Lśtum, i, n. śmierć, leto dare 
aliąuem, zabić; leto perire lab 
affici, być zamordowanym, pari 
leto est afiectus; letam ferre, być 
powodem śmierci; letum adieu! 
adimere, wyratować od śmierci;- 
przenoś. zguba, zniszczenie, Teu- 
crum res eripe leto, poet. 

Leuośdia, ae, i. i Leucas, idis, i. 
wyspa na morzu Jo&skióm z glć 
wnćm miastem Leucas, stąd: Len- 
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cadlur, a, tun, do Leukadyi od¬ 
noszący się, mOB (zwyczaj, 'po¬ 
dług którego Leukadyjczycy co¬ 
rocznie człowieka w morze rzu¬ 
cali, tak jednak, że nie utonął); 
meczów. Lencadia, ae, i. sztuka 
teatralna Turpilinsza: i Łeucadii, 
oram, m. Leukadowic. [jony. 

Tmaoaapia, idla, białą tarczą uzbro- 
Łenołta, lub -es, ae. m. także: 

Leu aa, adia, i. przylądek na wy¬ 
spie Łenkadyi. 

Łeuoe, es, i. miasto w Lakonii. 
Leuei, Gnam, m. lud w Galii! bel¬ 
gijskiej. 

Louclppu*, i. m. ojciec Feby i Hi- 
lairy, stąd: Lencippis, idia, i. 
córka Łeucyppa; 2) filozof grecki, 
nauczyciel Dcmokryta. 

Ijeuoopetra, ae, i. przylądek w Bra- 
cyum. 

Leucóala, ao, i. wyspa na morzu 
Etruskićm przy Pestum (Facstum). 

IieuooayTi, orum, m. Ind w Kap- 
padocyi. 

Jjoucothea, ae, lub -thee, i. 
przydomek Inouy, córki Kadmusa. 

łjeuotra, oram, n. miasteczko w Beo- 
cyi; stąd: Leuctrius, a, nm, na¬ 
leżący do Lenktrów. 

lewici, firum, m. lud w Gallii 
belgijskićj. 

Lerftmen, inta, i leramentum, i, m. 
ulga, miserarium; res est mibi 
leramento. 

leratlo, ónta, i. podnoszenie; — 
przenoś, a) ułatwienie, ulga, ac- 
gritudinum; aj zmniejszenie, Ti- 
tiornm. 

Lt zieulus, a, nm, za lekki, pło¬ 
chy, próżny. 

Leridenaia, e, rzadki, cienki; — 
przenoś, małej wartości, lieby, 
munusculum. 

Łevigo, 1. gładzić. 
Ijoeipes, pedla, lckkonogi, szyb- 
kouogi, lcpus. 

Le vitas 

1. leria, e, gładki, niechropowa¬ 
ty, loeus; corpuscula alia levia, 
alia aspera; stąd: o) lśniący, po- 
cula; o) bez brody, nie zarosły 
włosami, juyentas; łysy, sener, 
świeży, młodzieńczy, piękny, pec- 
tus, humeń; c) ślizki, sanguis; 
2) gładki, płynny, concursus rer- 
borum; oratio; sectantem leria 
nerri deficiunt. 

2. Leria, e, lekki, pondus, arma¬ 
tura (lekkie uzbrojenie, lub lekko 
uzbrojeni żolniorze); także: agmen; 
humus, lekka, nieurodzajna, chu¬ 
da. Stąd: u) pod względem ru¬ 
chu; chyży, prędki, rączy, cur- 
sus, saltus, centa, Parthi; ut ad 
motus concursusque essent lerio- 
res; ventus, bora; i) co do skut¬ 
ku: nie mocno ciążący, terra; la- 
goduy, lekki, somnus, malrae: 
2l — przenoś, a) pod względem 
wykonania: łatwy, quod leyissi- 
mum ridebatur, z tr. bez.: leriora 
telli Pergama (Troja łatwa do 
zburzenia), poet; i) co do Bkutku: 
nieuciążliwy, nieprzykry, łagodny; 
reprehensio; faugatio; c) pod 
względem wartości: małej wagi, 
mało znaczący, praesidinm; peri- 
culum, beltum, proeliam, dolor, 
•a quaeipsis leriorasunt; szczegół, 
meritum; auditio (wieść niepewna, 
bezzasadna); genns scripturae, ma¬ 
sa , len calamo ludere; causa; 
auctor; leria etpotius contemnenda; 
d) pod względem sposobu myśle¬ 
nia i uczuć: lekkomyślny, płochy, 
niestały, homo, amicitia. 

1. Leritaa, atia, i. gładkość. 
2. I, . Uaj, atia, i. lekkość, armo- 
rum: sagiita.; corporum; stąd: 
prędkość, szybkość, lotność, quae 
mobiliter summa leritate feruntur, 
2) — przenoś, a) bezzasadność, 
nieważność, małoważność, opinio- 
nis; 6) lekkomyślność, płocbość, 
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amatoriae leritatos; e) niestałość, 
zmienność, hominis, vu!gi, animi; 
zły stan, niedbalstwo, niedokła¬ 
dność w wykonaniu, judiciorum. 

Łewiter, pnyst. lekko co do cię¬ 
żaru, armatus; nieszkodliwie, nie- 
bardżo dotkliwie, letius casura 
pila; — przenoś, omuia letius ca- 
sura, wszystko pójdzie pomyślniej, 
lepiej; mało, niewiele, niebardzo, 
lekko, eminero, aegrotari; dolere; 
siguiticarc; 1. saucins, aeger, mi- 
scr, eraditus, fastigatns; łago¬ 
dnie, dicerc; cierpliwie, spokojnie, 
ferre. 

1. Lćto, 1. gładzić, nimis aspera 
lerabit (o piśmie). 

2. Łt ro , 1. podnosić, dźwignąć, 
aliquem; se 1. i ierari, podnieść 
się, se de ccspitc; corpus; erma 
super caput; se pennis lub aha, 
podlecieć, wzbić się do góry; su- 
perpositum capiti dccus; uarigia 
(przez wezbranie wody): oprzóć, 
corpus in cubitum lub cubito, 
membra git minę lub humo; zdjąć, 
alicui l incula; stipites onere; od¬ 
dalić, usunąć, ictum dcxtra; — 
przenoś, a) oddalać, odpierać, usu¬ 
wać, inopiam, ńm solis, vim mor- 
bi; metum; curam, desiderium, 
sollicitudinem, suspicioncm, invi- 
diam; uwolnić kogo od czego, 
zrobić w czem ulgę, aliquem ali- 
qns re, hibernis, mętu; se aeTe 
aiieno; ó) wzmocnić, orzeźwić, 
rozweselić, corpus rorc; fessos 
corporis artus; aliquem; mc leva- 
rat tuus advemus; leran aiicujus 
luciu; stąd: wesprzeć, rirea auxi- 
iio; zmniejszyć, osłabić, lidem, 
auctoritatem. 

Łez, tegis, i projekt albc wnio¬ 
sek do prawa lub uchwały, legem 
ferre lub rogare, podawać projekt; 
erferre, dokazać, żeby wniosek 
y! przyjęty i zamieniony w prawo; 

aciscere iubjubere, przyjąć prawo; 
antiquare, odrzucać, stąd: wprawo 
zamieniony wniosek, w ogóle a) 
postanowienie, rozporządzenie, pra¬ 
wo, lcgesconstituere;ponere, eon- 
dere, statnere, seribere; legibus 
parere; lcgiB pocnam subire; le- 
ges libertasque, wolność, żyć we¬ 
dług własnych praw; legibus suis 
uti, mićć własną formę rządu; 
lege lub legibus, podług prawa, 
prawnie; lege agere cum ałiquo. 
prawnie z kim postępować, pozy¬ 
wać, skarżyć, legibus oipcriri, 
zaskarżyć sądownie, dochodzić pra¬ 
wnie; lex est, ze spój. ut i tryb. 
łącz.; b) prawidło, przepis postę¬ 
powania w sztukach, umiejętno¬ 
ściach i t. p. rersibus certa est 
lcx; banc ad legem formanda est 
oratio; ritae lcx; stąd: porządek, 
qua sidera lego mement; lege sua 
fruges mitescunt; lex fati; sine 
lege; w ogóle: właściwy przy¬ 
miot, haec cx lege loci cominoda 
Circus habet; 2) formula, Tena- 
lium Tendendorum; stąd: warunek, 
pacem his legibus constituerunt; 
compositae leges foederis/, homiues 
ca lege natos; umowa, kontrakt, 
mancipii; censoria, umowa, któ¬ 
rą cenzorowie przedsiębiorcom ro¬ 
bót pnblicznyćhprzedstawiali i z ni¬ 
mi zawierali. 

Iiexia, is, i. słowo., wyraz. 

Łezabii, lub -rii, orum, w. lud 
w Gallii lugduneńskiej. 

Libimen, inia, u. wszystko, co 
się na cześć bogów przy ofierze 
wylswa lub wysypuje, ofiara; — 
przenoś, pierwsze dotknięcie, od¬ 
jęcie czego, strata, capies lifca- 
mina famae, poet. 

Lib&mentum, i, a. wszystko, co 
na cześć bogów jako ofiarę wyle¬ 
wano lub wysypywano, ofiara. 
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Llbinus, i, **. góra w Syryi po¬ 
łudniowej. 

Libitio, óni», i. wylewanie lub 
wysypywanie czego na ofiarę bó¬ 
stwu, ofiarowanie. 

LlbeUa, ae, i. pieniążek wartości 
assa, stąd: przysłowie: ad libel- 
Jam, do ostatniego grosza, dokła¬ 
dnie; — przenoś, całość czego, np. 
dziedzictwa, fecit te beredem ex 
libella. 
łtbellua, t, małe pismo, pisem¬ 
ko, libelluin malus poeta snbjecit; 
4) dziennik, spis, inemoriae cau¬ 
sa letulit w libelluut; mandato- 
rum; c) skarga, doniesienie, li- 
beili cenjurationem nuntiantes da- 
ti; d) prośba na piśmie, libellum 
composuit; <?) pismo zapraszające 
(afisz), gladiatorum iibelli, wykaz 
szermierzy mających wystąpić na 
igrzyskach do walki; j) obwiesz¬ 
czenie, dejicere libellos. 

Libani lub lubcus, tis, chętny, 
ecboczy, łibcuti animo, chętnie; 
libentissitnis omnibus, za zgodą 
wszystkich. 

Libenter, lub lubcnter,pr:ycf. chęt¬ 
nie, z serca; ochotnie, audire; co 
lihcutius, tern chętniej; nusquain sc 
libentiuscocnassc (z większym ape¬ 
tytem, zadowoleniem). 

Łibentina, i Lub-, ac, i. przydo¬ 
mek Wcncry. 

Liber, era, erum, wolny, nectow. 
z wolnych rodziców urodzony, tre¬ 
mo liter, liberi atque sorvi; wol¬ 
ny od daniny, podatków, od służby, 
od obowiązków, ab omni sumptu, 
urunere; «gri, civitates; wobry 
od przeszkód, liberae aedes; loca 
ab lrbitris libera; wolny od dłu¬ 
gów, nieobdlużony, ut rei fami- 
iiaris liberum quidquam sit; 2) 
wolny, nieskrępowany, libera a fer¬ 
ro crura; liber religione (auimus; 
liber cara; liber laborum, poetą 

wolny, swobodny, bez przymusu, 
niezawisły, adolescentią, curtodia 
lub conclave; tempus lub oiia; 
consuotudo peccaudi; judtcium se- 
naius, scntentla, intercesdo; fide 
libera (bez przyrzeczenia, bez zo¬ 
bowiązania się obietnicą); liberom 
habere aliquid (postępować według 
własnćj woli; mióć co zostawię- 
nćm swojój woli); liberum estai- 
bi (jest w raojój mocy, wolno mik 
* tr. baz.; tog*, ueatis 1., toga męi- 
ka; w myśleniu i mowie; otwar¬ 
ty, szczery, lingua; rocem liberain 
mittere; 3) we względzie moral- 
uym: wolny, qui metucus ririt, 
liber mihi non erit unquam; roz¬ 
pustny Ti ta liberior. 

Liber, bri, m, łyko, lora denka 
ua drzewie; a ponieważ staroży¬ 
tni na korze pisali, stąd: pismo, 
list (grat is), spis; w ogóle; księ¬ 
ga (jako oddział większego dzieła 
tub cale dzieło), 1. scribere, cou- 
scribcrc, componere, edere. 

Liber, Srl, m. u dawnych miesz¬ 
kańców Italii bóstwo płodności; 
póżińój przydomek Bachusa: Liber 
pater lub samo Liber; stąd: poet. 
o winie, praecordia aperit Liber. 

Libóra, ae, i. Prozerpina, córka 
Corery, siostra Bachusa; 2) Arya- 
dna, żona Bachusa. 

Liber&lia, urn, n. uroczystość ob¬ 
chodzona na cześć Bachusa. 

Liber&lia, e, tyczący się wolno¬ 
ści, causa (sprawa, w której idzie 
o wolność); 2) godny człowieka 
wolnego, szlachetny, przystojny, 
mens; artes lub studia lub disci- 
plinae, sztuki i nauki piękne: poe- 
zya, wymowa, historya, znajo¬ 
mość języków, filozofia i b p.; 
Btąd: a) szczodrobliwy, hojny, 
o osobach; także z przyp. 2. pe- 
cuniae; ÓJIaskawy, usłużny, uprzej¬ 
my, Toiuntas, responsum; lib. in 
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aliquem; natura liberalls admo- 
dnm falt. 

Llberalita*, atls, i. szlachetny spo¬ 
sób myślenia i postępowania, szla¬ 
chetne usposobienie serca; stad: 
a) szczodrobliwość; w licz. mn. 
hojne dary; b) łaskawość, usłuż¬ 
ność, uprzejmość. 

Liberaliter, przgtt. a) szlachetnie, 
przystojnie, educatus; ć) ezczodro- 
bliwie, hojnie, donare, accipi; 
liberał! us sibi indulgere, żyć wy- 
stawnićj; bogato, obficie, instruc- 
tas; c) łaskawie, grzecznie, uprzej¬ 
mie, polliceri alicui aliquid, pro- 
mittere, facere. 

LlberMio, dnia, i. oswobodzenie 
państwa; 2) uwolnienie, uniewin¬ 
nienie, culpae. 

Liberitor, 6ris, m. oswobodziciel, 
wybawca. 

ZJbere, przytł. swobodnie, bez za¬ 
wady bez przeszkody, rivore, va- 
gari, aqnari, respirare, facere, dc- 
cernere; stąd: a) dobrowolnie, bez 
przymusu, ipsaque tellus omnia 
liberius ferebat; poet. b) otwarcie, 
szczerze, profiteri, loqui, dicerc. 

Łibert, oruu (także: liberom), m 
dzieci (rzadko w licz. poj. liber). 

Libero, 1 uwalniać, aliquem(znie¬ 
woli, więzienia, zamknięcia) „pul- 
los caveS; w ogóle: oswobodzić, 
wybawić, a terrore, eiincommo- 
dis; inridia, culpa, poena, pori- 
culo, obsidione, suspicione, aere 
alieno; Athenas totamqne Graeciam; 
occasio liberandae Graeciae; castra; 
obsidione®, urbis (znieść); fidest 
suam (spełnić przyrzeczenie); no- 
mina (długi spłacić); oculos (zejść 
z oczćw); templa liberała (odsło- 
nionc); a dictatore capitis damna- 
tus ingenti farore mi litom et po¬ 
pali liberatus est; ab eodem in 
judiciis defensns aliquoties libera- 
tns discesscrat; z 1 przyp. i tryb. 

bez.: Milo liberatnr non profectua 
esse. Cic. Mil. 18. 

Liberia, ae, i. patrz Iibertus. 
Łibertas, itle, i. wolność, w prze¬ 
ciwieństwie do stanu niewolnicze¬ 
go, se in iibertatem Tindicare; str- 
vos ad Iibertatem rocare; aliquem 
libertati confirmare; 2) prawa i ko¬ 
rzyści obywatela Bzymskiego, Bo- 
mana; lib. aequa; szczegół, prawo 
głosowania na zgromadzeniach lu¬ 
du: stąd: usurpare Iibertatem, 
mićć wolność głosowania; eripere 
lib., pozbawić prawa głosowania; 
niezawisłość, niezależność państwa, 
libertate donare civltatem; liberta- 
tem reddere Syracusanis; leges 11- 
bertatemque ciritatlbus reddeye;— 
przenoś, aj wolność, pozwolenie, 
z przyp. 2, a szczegół, z gerund. 
omnium rerum; praocidere slbi 
Iibertatem vivendi: fandi; b) roz¬ 
wiązłość, rozpusta; cj śmiałość 
w mówieniu, otwartość, nieustm- 
szoność; 3) jako bogini wolności, 
którćj świątynia była na placu fo¬ 
rum zwanym i na pagórku Awen- 
tyfiskim w Bzymie. 

Libertlnus, a, nm, tyczący się sta¬ 
nu wyzwoleńców; necsoie. libeiti- 
nu8, i, m, wyzwoleniec w stosun¬ 
ku do swojego stanu, nie zas do 
swojego pana, bo w tym ostatnim 
względzie nazywał się libertns; 
libertina, ae, i. wyzwolenica. 

Libertu*, a, nm, na wolność wy¬ 
puszczony; Tzeczow. Iibertus,i,ot. 
wyzwoleniec, w stosunku do swo¬ 
jego pana; liberta, ae, i. wyzwo¬ 
lenie!. 

Libet albo lubet, libuit i libitum 
est, 2. podoba się, chce się, quod 
libet; hec loco libet interponeie; 
non libet mihi deplorare Titam; 
non libet plura scribere. 

Llbethrum, i, n. miasto w Tessa- 
lii ze źródłem i grotą poświęcona 
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muzom i stąd: Libethris, Ute, i. 
do Libetrum należąca, nymphae 
(muzy). 

Libidmć**, przi/il. samowolnie, 
namiętnie, aliquid facere, cogitaro. 

Llbidtnósua, a, om, namiętny, sa¬ 
mowolny, rozpustny, homo disso- 
łutus, litiidinosus. 

Libido, inl*, i. ządza, pragnienie, 
chętka, upodobanie, ad libidinem 
lub ex libidine lub libidme, podług 
upodobania; 1. ulciscendi; juven- 
tas magis in armie libidinem habe- 
bat; szczegół. aj niepowściągnioua 
żądza, aorno wolność, w licz mn. 
naganne żądze; hj często: rozpu¬ 
sta; lubieżnośc, wszetcczność, 

Libitaaa, e, i. bogini pogrzebu, 
w której świątyni można było ku¬ 
pić lub nająć to wszystko, co do 
obchoda pogrzebowego należało; 
stąd; a) narzędzia i sprzęty po¬ 
grzebowe; fi) śmierć, poet. multa- 
que pars moi vitabit Libitinam. 

Libo, 1. wziąć cząstkę z czego, 
ująć, urwać, li ba- ex omnibus: 
a natura deorum libatos animos 
habemus; ex rariis ingeuiis eicel- 
lentissima libarimus. Stąd: mia- 
now. n poet. a) kosztować pokar¬ 
mu, napoju, cibos, jecur. panem, 
epulas, amnem; z lekka dotykać, 
cibos digitis; oscula, całować; al- 
tariu pateris, pokropić; b) wyle¬ 
wać co na ofiarę bogom; laticum 
iibarit honorem; w ogóle: ofiaro¬ 
wać co bogom, dii$dapes;frugem 
Cereri; tura diis; — przenoś, ali- 
cui lacrimas. 

Libo, ónia, m. Bzymski przydomek. 
Libra, ae, i. waga; libra et acre, 

za opłatą, gotowizną; takie: gwia¬ 
zdozbiór, rzymski funt z wyrazom 
pondo lub samo libn, coronam 
auraam ii bram pondo; 2) waga do 
wynalezienia poziomu; stąd: ad li- 
bram, prosto, prostopadle. 

Librimon, iuia, n. siła odśrod¬ 
kowa. 

Libraznentum, i, ». ciężar, waga, 
Lplumbi; 2) równowaga, iinia ho¬ 
ryzontalna. 

Librariólus, i, t»- zajmujący się 
książkami, mianowicie przepisy¬ 
waniem ich lub przedażą. 

Llbrariue, a, um. tyczący się ksią¬ 
żek, scriptor, zajmujący się prze¬ 
pisywaniem; TZectow. a) librarius, 
ii, m. przepisywacz ksiąg; b) li- 
brarium, ii, n. miejsce, gdzie cho¬ 
wano książki i inne pisma. 

Ltbr&tua, a, um, rzucony z zama¬ 
chem, glans, ictus, telum. 

Łibrilia, e, funtowy, mający wagę 
funta; rzeczom, łibrilia, ium, «. 
funtowe kamienio lub machiny wo¬ 
jenne do ciskania ciężkich kamieni. 

Libro, 1. ważyć; 2) równać, ró¬ 
wnoważyć, w równowadze utrzy¬ 
mać, terra librata ponderibus; 3) 
utrzymywać w staniu bujania, re- 
la librantur ab aura, poot. 4) ci¬ 
skać, miotać, telum, saxa fundS; 
geminas librarit in alas suum cor- 
pus (wzniósł się na skrzydłach); se 
i. wznosić się, wzlatywać, o pszczo¬ 
łach i ptakach; corpus iu herba, 
rzucić się na trawę, poet. 

Libum, i, n. placek, mianowicie 
ofiarny, liba recuso; lancesąue ot 
liba feremus; podobne ciasta pie¬ 
czono na dzień urodzin. 

Liburnia, ae, i. kraina w Illiryi; 
stąd: aj Lihurnus, a, um, do Łi- 
buraii należący; rzeczow. Liburni, 
oram, m. Liburnowie, słynni że¬ 
glarze, iLibuma, ae, i. lekki sta¬ 
tek wodny, b) Libumlcus, a, um, 
liburnicki, classis. 

Libya, ae, i -e, es, i. Libia, sta¬ 
rożytnym zuoik. północna część 
Afryki; stąd: a) Libycua, a, um, 
libijski,afrykański,lapilli (z mar¬ 
muru numidyjskiego); bj Libys, 
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yos, m. Libijczyk; ej Libyetis, 
idla, i. kobieta z Libii. 

Libjrophoenloes, um, **. naród w Li¬ 
bii, pochodzący iFeoicyi, miano¬ 
wicie w Bizacyum. 

Libyan, ae, i. miasto w Bitymi. 
Idoena, tis. wolny, nieskrępowany, 
liccntior dithyrambus. 

Iiioenter, przytl. śmiało, odważnie, 
bez obawy, zuchwale, samowolnie, 
diccre, scribere. 

Licentia, ae, i. wolność, pozwo¬ 
lenie, pueris non omnem lodendi 
licentiam damus; l.largiri; I. cou- 
cossam habere; pozwalanie sobie, 
śmiałość, licentiam sibi snmere; 
w mówienia i pisanin, poetarom, 
dicendi; woiność, niekarność, mi- 
iitnm; swawola wyuzdana, rozpu¬ 
sta, cupiditatum suarum. 

Lioeo, licui, lioitum, 2. być wy¬ 
stawionym na przedni, być szaco¬ 
wanym , z przyp. 2. wartości, 
qnauti liouisso ta acribie. 

Llcwor, lieitua, 2. podawać na co 
cenę, iicytować, contra 1., pod to¬ 
nować, podawać cenę wyższą; illo 
licentt contra licori audet nemo, 
nikt nie śmie z nim współubiegać 
się w przedaźy publicznćj; l.-di- 
gito; Łortos. 

Lioet, licuit i lioitum est, 2. wol¬ 
no , godzi się, można, alicui; zwy¬ 
kle z tryb. bez. lnb 4. prz. i tr. 
bez.: si sno juro imperare licuis- 
set; licet cuiris cphoro hoc faco- 
re regi; 1. consulere, loqui; nos 
froi liceret; praescripU serrantem 
licet magnifice vivere; także: The- 
mistocli licnit esse otioso; cisi 
Romano licet esse Gaditanum; per 
leges ei consulem fieri licet; si kir- 
giniaeliberae rirerc iicitnm fnisset; 
r- tryb. łącz. fremant omnes licet, 
sis licet folii; per me licet (nie 
sprzeciwiam się, nic me mam prze¬ 
ciw temu); si per te licebit u*®**1 

Llf nirlm 

pozwolisz); si per snos esset lici- 
tnm; quoad iicitnm est; 2) przy 
wprowadzeniu zdania przyzwalają¬ 
cego: Licet, może być, że-; przy¬ 
puściwszy, że-; chociaż, lubo, z tr. 
łącz. omnes fremant licet, dicam, 
quid sentiam: licet terreat- serset; 
licet tibi significarim, nt ad me 
venires, łamen intelligo-. 

UohM, ac. m. sługa Herkulesa. 
Lidnius, ii,». nazwisko Rzymskie¬ 

go rodu; pnym. do Licyniusza na¬ 
leżący. [zwisko 

Lioiuus, i, m. Rzymskie prze- 
Łloitfctio, ónia, i. podawanie ceny 
przy sprzedaży publicznćj. 

Lioitor, 1. podawać cenę, licytować. 
Lioitus, a, um, pozwolony, godzi¬ 

wy, sermo. 
Liolum. ii, it. wątek, licia telae 
addore, rozpocząć robotę tkacką; 
w ogóle: nić. 

Lłotor, 6ri«, m. liktor, w licz. mu- 
lictores, liktorowie, słudzy po- 
bliczni najwyższych urzędników 
Rzymskich, przed którymi postę¬ 
powali w miejscach pubUcznych 
dla ułatwienia im pYzejścia przez 
tłum ludu (submovere) i ostrzegali 
Ind, aby przechodzącemu urzędni¬ 
kowi należną cześć okazał (ani- 
madvertere). Oni także wykony¬ 
wali kary, na jakie wiuowąicy byli 
przez tych uizędmków skazana. 

Lien, ónU. *». śledziona, [wiązka. 
Ligamen, inls, w. związanie, prze- 
Iiigarius, a, nm, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu, stąd: Ligari&nus, a, 
um, do Ligaryusza należący, orw 
tio L. lub samo Ligariana (mowa 
Cycerona w obronie Ligaryusza). 

Liąóa. ae, i. nazwisko nimfy 
Liger, erU, m. rzeka w Gallii 

(Loiro). 
Ligatolua, ii, m. tyczący się drze¬ 

wa; stąd: inter lignarios, tak na¬ 
zwana ulica w Hzymie. 
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Id poStlo, Anie, i. ścinanie, zbie¬ 
ranie drzewa w Sesje. 

Llisnitor, Arts, m. sprowadzający 
drzewa z lasu. 

Ligneólus, a, na, zrobiony z dre¬ 
wienek. 

Ligneua, a. um, drewniany. 
Lignor, 1. sprowadzać drzewo zlasn. 
Ltgmun, i, n. drewno, w licz. nm. 
drwa na opal; przysłowie; ligna 
ferre in siiram, drwa do lasu no¬ 
sić. tłusty poleć smarować; 2) poet. 
zamiast arbor. 

Ligo, 1. wiązać, przywiązywać, ob¬ 
wiązywać, aliqoid aiiqua re; poet.; 
pisces in giacie iigati (zamarzłe); 
nimbi Iigati (I6d); — przenoś, po¬ 
łączyć, zjednoczyć, dissociata lo- 
cłs concordi pace ligarit. 

Ligo, Ania, m. motyka. 
LigiUa Jnb lingula, ae, i. języ¬ 

czek; — przenoś, międzymorze.* 
Llgńrea, nm, m. lud w Italii wyż- 

ezćj, takie nżywa się i o krainie 
Lignryi; w licz. poj. Ligus, rzad¬ 
ko Ligur, urie, m. i i. mieszka¬ 
niec lub mieszkanka Liguryi. Stąd: 
a) Liguria, ae, i. Lignrya; b) Li- 
gustłnus, a, um, Ligustyński, D- 
guryjski, ager. 

Ligfirio, lub ligurrio, 4 lizać, zli¬ 
zywać, fum (potajemnie laso¬ 
wać); — przenoś, a) być chciwym, 
pożądać, lncra; cnrationem agra- 
riam; bj przykładać się do czego, 
oddać się czemn, et hoc quoqne 
lignrris. 

LigOritlo, Ania, i. łakotliwość, chęć 
do przysmaczków. 

Llgaatrum, i, n. ligustr, gatunek 
krzewu. 

Ziilitun, ii, it. lilia; — przenoś, 
w sztnee woj. rów, który jak liiia 
ku dołowi się zwężał, a z jego 
środka słup zaostrzony sterczał. 

Liljrbaotun, i, n. przylądek i mia¬ 
sto w Sycylii; atąd: Lilybaetaims, 

a, um, Lilibetański; b) LUybłiua, 
a, um, Lilibejski. 

Limłta, prtytł. gładko, starannie, 
dokładnie, Umatius scriptum. 

Limitu*,*, um, wygładzony, wypra¬ 
cowany, dokładny, diceudi genua. 

Limbus, i, m. obszycie, obrąbek, 
oblamowanie, szlak-. 

Limen, inia, n. próg 2) wejście, 
drzwi, penetrare limina regam; 
3) dom, pokój, miejsca pobyto, 
limina dtorom; — przenoś, a) po¬ 
czątek, opornm !abornmqne; in li- 
muie rictoriae stare, u pózn. bj 
kres zawodniczy, szranki na wido¬ 
wiskach, limenque relinqunnt. 

Limes, itia, m. miedza, granica, 
kopiec iub kamień graniczny; 2) 
drogi, kierunek komet i innych 
zjawisk nadpowietrznych; koryto 
rzeki, aqnarum dnm cnrrant flu- 
mina limite; — przenoś, a) różni¬ 
ca, breri limite; bj środek, eun- 
dem limitem agere, tegoż samego 
sposobu się chwytać, poet. 

Limito, 1 ograniczać, oznaczai 
granice. 

Limo, 1. gładzić;—przenoś, a) wy¬ 
kształcać, ogładzać, poprawiać, ae 
ad aliquid, sposobić się do czego; 
i) badać, roztrząsać, * zgłębiać, 
mendacinm, yeritatem; 2) opiło 
wać; — przenoś, ująć, zmniejszyć, 
de altero; commoda alienjus ocn- 
lo obliqno. 

Limo, patrz Lemonum. 
Limósua, a. nm, muliaty, błotni¬ 
sty, iacus. 

Limpidus, a, um, przezroczysty 
Llmua, a, nm, ukośny, krzywy. 
Limua, i, m purpurą obszyty, 
fartach ofiamikćw. 

Limua, i, m. mnł, błoto, szlam. 
Limłra, Arom, «*. Limyro, ea, t. 

miasto w Lłcyi. 
Llndue, lub os, i, i. miasto wy¬ 
spy Bodus- 
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Linea, ae, i. nić, snrai, szczegół, 
sznur czyli prawidło do prostowa¬ 
nia roboty rzemioślniczćj, ad li¬ 
nearni i rectis lineis, prostopadle, 
pionowo; linea discere uti: 2) li¬ 
nia, kres zawodniczy, zakres, stąd: 
tanquam transilire iineas (prze¬ 
kroczyć zakres); mors ultima linea 
rerum est; bj przegroda, przedział 
w siedzeniach teatru. 

LinearneJtum, i, a. kreska, po¬ 
ciąg pióra lub kredy i t. p., w Ucz. 
urn. główne rysy w obrazie łub 
posągu; zewnętrzna po6tać, corpo- 
Tis; rysy twarzy, oris; — przenoś 
charakter duszy, animi. 

Iilneo, 1. pionowo prowadzić. 
Ltneua, a, luz, lniany, ze lnu. 
Linfónes, nm, m. lud w tiallii 
coltyckićj. 

Lingua, ae, i. język, stąd: a) mó¬ 
wienie, mowa, commercia iinguae 
(zamiana słów, rozmowa); 1 ber 
tas Iinguae; ritemus linguas ho- 
minnm; iinguae acerbae et immo- 
dice iibcraefuit; Aetolorum linguas 
retundere; dar wymowy, 1 argus 
opum, lingua melior; głos, brzmie¬ 
nie, śpiew, lingnae rolucrum; b) 
język, mowa, tiraeca, Latiua,Per- 
sica, peregnna i t. p.; lingua uti, 
być oboznajmionyin z językiem; 
2) przenoś, międzymorze, także: 
przylądek. 

Lin*ula, ae, i. patrz Lignla. 
Llniser, era, crum,płócienne odzie¬ 
nie noszący; o kapłanach Izydy 
i o nićj samćj. 

Lino, livi lub I8ri, litum, 3. na- 
mazać, nasmarować, zasmarować, 
spiramenta cera; spicula felle; 
oblać, Tiuum leri (pice); pociągnąć, 
pokryć, powlec, anro tecta; wy¬ 
kreślić, wymazać; b) zbrudzić, 
splugawić, splamić, splendida fac¬ 
ta carnine foedo. 

Linguo, liqnl, Melom, 3. zostawić, 

opuścić, nrbem, terram; solitudo 
finqnitui; porzucić, socios ignotac 
torrae (in terra ign.l; — przenoś, 
ej linqui auiino lub samo linqui, 
omdleć; także: iinqnente animo 
i animus liquit; iinąuentem aui- 
mum rerocare; o umierających; 
1. dulces animas; podobnież: lin- 
quente spiritu ao saugnine: b) po¬ 
rzucić, zaprzestać, zaniechać, lin- 
qnamus igitur h&ec; ser era; nil in¬ 
ternatu;® nostri liquere poetae. 

Llntcatus, a, nm, płócienne odzie¬ 
nie noszący, legio; seuez. 

Ltnter, tris, i. łódka, czółno; — 
przenoś, in iiquida nat tibi linter 
aqua; masz dobrą por.,-, sposobność; 
2) niecka, koryto 

Linteus, a, um, płócienny, libri (na 
płótnie pisane); ntczow. lintedm, 
i, n. płótno, także: żagiel. 

Llntriculus, i, m. czółenko. 
Llmun, i, n. lou, b) lina, nnnr, 
sznur u wędki, moderabar arundi- 
ne linnm; c) sieć łowiecka, lina 
madent cruore ferarum; <ł) włok, 
niewód, pelago trahit humida li¬ 
na; c) płótno, rełati lino. 

Ltnug lub Linos, i, m. syn Apol- 
lina i Terpsychory, nauczyciel 
Orfeusza i Herkulesa; podług da- 
wniejszćj powieści syu Apolliua 
i Uranii. 

Lipira, ae, i, -5, Ba, i. najwięk¬ 
sza z wysp Eolskich; w licz. mu. 
Li parać, wyspy Eolskie; stąd: Li- 
parensis, e, do Lipary odnoszący 
się; i Liparenses, ium, m. Lipa- 
teóczycy. 

Lłppio, 4. mićtj, zaropiale oczy, 
chorować na oczy. 

Ltppltttdo, łata, i. zaropienia, za¬ 
palenie oczu. 

Upptu, a, um, cierpiący na oe*y, 
stąd: niewidzący dobrze, lippiset 
tonsoribus notnm (o rzeczy, którą 
każdv widzi, zna). 
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X<iqu«fioto, fóoi, facturn, 3. na str. 
Mor, liqnc(io, factus, fieri, rozto- 
pić, rozpuścić, riscera llquefacta 
(zepsute, zgnile); — przenoś, osła¬ 
bić, pectora iiqnefiunt curie. 

Uquititia, ae, i. rzeka w krainie 
Wenecyaóskiej. 

Xilqueo, liqui lub licui, 2. być 
plynnćm; — przenoś, byćjasnćin, 
jawnćm, widocznćm, non liqnet, 
(formula prawna, na tabliczkach 
wyrażona w skróceniu NL., uży¬ 
wana w razie, gdy sędzia nie byl 
dostatecznie o jakim czynie prze¬ 
konany, tak że ani za, ani prze¬ 
ciw zdania swego wyrzec nie 
mógł). 

Liąuesoo, licui, 3. topnieć, stawać 
się plynnćm, nir, cera; stad: gnić, 
psuć się: liąnescunt corpora; — 
przenoś, a) rozpływać się, zatapiać 
się, roluptate; b) niknąć, fortuna. 

Lląuet, patrz liqueo. 
Jblguide, przyił. jasno; — przenoś, 
pewno, niewątpliwie, liquidius 
negare. 

Ltąuldua, a, um, płynny, płyną¬ 
cy; nemie. iiqnidnm, i, n. płyn, 
woda i t p. stąd: jasny, czysty, 
wypogodzony, wlaś. i przenoś.; ad 
liquidum reritas ezplorata (z pe¬ 
wnością, dokładnie); pnytł. iiqui- 
do, z zupeloćm przekonaniom, z pe¬ 
wnością, sumiennie, dicore, con- 
tirmare, jurare. 

tilq.no, 1. topić; rinum, cedzić. 
Liijuor, órU, **. płynność np. wo¬ 
dy, stąd: sama rzecz płynna, am- 
uium, sali* (— maru); fluidus 
(— tabes); także: samo 1. o morzu: 
poet. medius liquor Europen ab 
Afro aecernit. 

Zdęuor, 3. topnieć, rozpływać się;— 
przenoś. siabjeć, niszczeć, ucho¬ 
dzić, niknąć, aetas. 

litra, ae, f. brózda. 
Urióp*, es, ł- matka Narcyssa. 

LtrU, is, »». rzeka w Ijtcyara. 
Liro, 1. bróżdzić, brózdy robić. 
LU, litu, i. zwada, kłótnia, spór, 

proces sądowy, intendere, zapo- 
zwać; discernere, rozstrzygnąć; 
componere, uspokoić; także: przed¬ 
miot sporu, litem aestimare (po¬ 
rów. aestimo). 

Iilsaus, i. ż. tub Lissnm, i,«. mia¬ 
sto w Illiryi greckićj. 

Litatlo, 6nU, i. ofiara pomyślna. 
Litera, ae, i. głoska, 1. tristis 

(C. t. j. condemno), salntaris (A. 
t. j. absolro); hterae legis (ścisłe 
trzymanie się prawa); stąd; sine 
łiteris (bez zasad prawa); pismo, 
przypisanie, rewers, spis i Ł p. 
poet; także: własnoręczne pismo 
(manus); w licz. mn. pisanie, pi¬ 
smo, list, oznajmienie, polecenie 
na piśmie, per litera: dare lite¬ 
ra; dare literas alicui lnb ad ali- 
qnem; szczegół.: mowa, pamiętni¬ 
ki piśmienne, dzieje, księgi, nau¬ 
ki, umiejętności, literatura, ex- 
pers literarnm graecarum; titera- 
rum studium, iiterarom scientk 

Literat*, przyił. wyraźnie, rzetel¬ 
nie, 1. et scite perscriptae ratio- 
nes; stąd: dosłownie, responderc; 
3) uczenie, uczonym sposobem, 
Ioqui; dicta. 

Literitor, órU, m. nauczyciel ję¬ 
zyka. 

Literatom, ae, pisanie głosek; 2) 
wiadomości objęte zakresem nank 
pięknych. 

LiterŁtus. a, um, uczony, nauko¬ 
wo wykształcony. 

Liternnm, i, w. miasto w Kampa¬ 
nii nad rzeką Li turnus; stąd: o) 
Liternns, a, um, do Litemu na¬ 
leżący; h) Llterninus, a, um, Li- 
temiński i l.iterninum, i, w. wiej¬ 
ska posiadłość Scypiona Afrykań¬ 
skiego. 

Litoruio. ae, i. mała głoska; w licz. 
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um. liścik; często: nieco nauk, 
wiadomości. 

Litieen, ints, tu. trębacz. 
LtHelónui, a, om, kłótliwy, dispu- 
tatio; poet.: forom, pełen spraw 
sądowych; o osobach; pieniacz, 
kłótliwy, 2) sporny, będący przed¬ 
miotem sporu, praediolnm; ager. 

Łitigo, 1. spierać się, spór wieść, 
prawować się. 

Lito, 1. czynić ofiarę z dobrą 
wróżbą, z przyp. 6. proiima hos¬ 
tii saepe litatur; anima litandam 
Argolica; non litato, bez ofiary; 
ofiarę czynić, zadowolić, litemus 
Łentijlo: także o samćj ofierze: 
dawać dobrą wróżbę, Tictima nul- 
ta litat; szczęśliwie ofiarować, sa- 
crls litatis; sacra forda borę, u 
poet. — przenoś, pomścić się, cen 
turionnm interitio hac adversario- 
rum poena u tata cst. 

Łltoralis, c, i litóreus, a, um, 
pobrzeżny, tyczący się brzegu. 

Littora, Littus 1 pochod., patrz Lii- 
Litflra, ae, ż. wymazywanie, po¬ 
prawianie pisma na tabliczkach 
woskiem powleczonych; stąd; wy¬ 
raz wymazany, miejsce wykreślo¬ 
ne, unins nominis Sitara; multa 
litura; poet.: plamy od łez, które 
padły na pismo. 

Litus, óris, n. brzeg morski; przy¬ 
słowie: litus arare (napróźno pra¬ 
cować); arenas in litus fundere 
(o pracy ńieużytecznćj); poet. tak¬ 
że; brzeg rzeki; okolice nadbrzeżne. 

Łituus, i, «*. zakrzywiona laska 
angnrów; 2) dęte narzędzie mu¬ 
zyczne wojskowe; litno tnbae per- 
miitus sonitns; — przenoś, nakła¬ 
niający, namawiający do czego, 
podżegacz, profectioUs. 

Iitrena, tis, siny, zsiniały. 
Lisreo, ór», być sinym, lirent ru- 

bigine dentes; — przenoś, zazdro¬ 
ścić. 

Iriwi&nus, a, um, patrz Lirius. 
Liwidus, a, um, siny, zsiniały, si¬ 

nawy; — przenoś, zazdrosny, nie¬ 
życzliwy, nos nostraąue liridus 
odit; oblirio (kiedy kto zazdrością 
powodowany puszcza w niepamięć 
czyje zasługi). 

Lirlut, a, nm, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: ŁiriSnus, a, 
um, do Liwiusza należący. 

Livor, óris, m. siność, siniak; — 
przenoś, zazdrość, nienawiści si 
liror obtrectare curam zoluerit. 

Uz», ae, m. cinra, przy wojsku 
sprzedający przedmioty żywności; 
w licz. mn. czeladź obozowa. 

Looatio, fiuta, i. wynajęcie, wy¬ 
dzierżawienie; stąd; umowa dzier¬ 
żawcza. 

Loc&tor, óris, m. -rynajmnjąey, 
puszczający w dzierżawę; stąd; 
locatórms, a, um, tyczący się 
wydzierżawienia. 

Looo, 1- umieścić, położyć, posta¬ 
wić, castra; milites snprayailnm, 
homines in custodiis; aliqucm sa¬ 
cra sede; w szczegół, a) in matri- 
monio (wydać za mąż: także: ali- 
qnam alicni nnpiiis); b) wydzier¬ 
żawić, wynająć z przyp. 6. za co, 
agrnm frumeDto; stąd: locatum, 
i, h. wydzierżawienie, rzecz wy¬ 
dzierżawiona; cj umówienie się 
względem wykonania jśkićj czyn¬ 
ności, secanda marmora , statuam 
faciendam; columnas aedificandas; 
d) wypożyczać, łożyć na co, ar- 
gentnm, pecuniam; stąd: bene- 
facta małe locata, poet. 

Jjooti, orum, m. mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej l ocris. Mis, f. w Gre- 
cyi; stąd: Locrenses, ium, m. 
Lokrensowie; 2) miasto w Italii 
niższój, atórego mieszkańcy nazy¬ 
wali się Locri lub Locrenses. 

LocfUus, i, «. małe miejsce; b) 
w Qcz. mn. często schowanie. 
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miejsca; często: eo locl, w tym pirmk- 
cie, w tym stanie rzeczy; e) miej¬ 
sce, we względzie porządku, na¬ 
stępstwa, priore, posteriore loco; 
secnado loco; /) miejsce, uważa¬ 
nie, znaczenie, stąd: loco z pizyp. 
2 w miejscu, zamiast, za, jak; 
eodem loco Łsibere; hsbere eo lo¬ 
co, tak szacować, tak cenić; loco 
patris habere, uważać za ojca; nnl- 
lo loco numerare, nie mićć za nic, 
si eo loco esset, gdyby był w tem 
położeniu; g) miejsce, urząd, go¬ 
dność lub stan, pochodzenie, ród, 
quornm in locum ac numerom por- 
Tenire relis; loco honesto; loco 
summo, illustriori natus. 

skrzynka z przegrodami, przedzia¬ 
łami , numum in loculos demittore; 
e) w licz. poj. trumna. 

Loouples, etia, mający wiele po¬ 
siadłości grnntowych; w ogóle: 

majętny: — przenoś, pe¬ 
wny, wiarogodny, testis, auctor, 
mogący dać rękojmie, reus 1. 

Łooupletitor, 6ris, m. który żbo- 
gaca, familiarinm. 

Looupletiesime, przytł. bardzo bo¬ 
gato, hojnie. 

Loouplóto, 1. zbogacać, właś. i prze¬ 
noś. hominem fortnnis; eloquen- 
tiam instromento artinm. 

Ijoous, i, m. w licz. mn. loci lub 
loca, miejsce, plac; w szczegół. _w__ 
o) dom, mieszkanie, miasto, oko- Locusta, ae, ć. szarańcza, 
lica i t p., 1. primus aedium, 1. Loo&tio, lub lofjuutio, Cnis, i. 
campestria, 1 munita, loca nocte filówienie, mowa, szczegół, wyrna- 
tacentia (królestwo umarłych); b) wianie, 
stanowisko szermierza lub żołnie- Locutius, patrz Ajus. 
rza; locum tenere; se loco tenere; ŁogSum, ei, «. archiwum, skład 
locum eicedere; loco polleró; stąd: urzędowych papierów, 
stanowisko, wpływ, korzystne po- Logious, a, um, logiczny; nectov>. 
łożenie; loco ille motus est(o Ka- logica, orum, ». logika, 
tylinie); także: locnm rirtntis de- Logos, lub -us, i, rn. słowo, wy- 
lisroit; c) loci lub loca, macica; raz; logi, bajki, baŚDie, żarty. 
■i) miejsce w książce, 1. de nutu- Lollgo, inis, i. ryba morska, se¬ 
ra Terboruia; loci communes, głó- pia, wypuszczająca sok czarny; — 
wne względy, pod któremi zwykli- przenoś, złośliwość, hic nigrae 
4my rzeczy uważać i o nieb my- sneeus loliginis. 
ślóć; 2) przenoś, a) czas, cogno- Iiotium, ii, n. kąkoi. 
scondi et ignoscendi dabitnr loens; Lolliue, a, um, nazwanie Kzym- 
id id locornm, do tego czasu; ad skiego rodu. 
locum, natychmiast; in loco lnb Lomenturo, i, n. umywadlo,mas- 
loco, w stosownym, właściwym sa z mąki bobowćj używana od 
czasie; ó) sposobność, powod, no- Rzymianek dla nadania delikatno- 
cendi i t. p., loens est lub non ści cery. 
est alicni rei; locum alicni rei fa- Ziongaewua, a, um, stary, sędziwy, 
cere; e) własność, położenie, stan, senei, sacerdos. 
•i -i i„ —- ' Zionge, przytł. daleko, progredi 

abesse, Tidere, petere, audi- 

okoliczności, meliore loco erant 
res nostrae; in eo loco res est; res 
etat eo loci; i) locum dare lnb 
relinąuere misericordiae, zlitować 
się; locnm babere, mleć miejsce; 
nihil loci est alicui rei, to nie ma 

rcit p.; 1. grani, postępować 
sjeroldm krokiem; często: 1. lub 
band (non) i. ab aliqno loco; łon- 
ge ultra Bbenum; longe lateque, 
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Yidlui i vo*rz, obszernie, na 
waysłkl* strony; 1. gentium, dale¬ 
ko v świst, gdzieś w dalokich 
stronach; 2) w odniesieniu do cza¬ 
su; długo, daleko, wiele, bardzo, 
1. antę; iouglus anno; iongius de- 
bsre, oddanie długu przeciągnąć 
daLSj niż termin jest oznaczony; 
quam longlasime tempua ducere;— 
przenoś, ne longius abeam, abym 
afO zanadto nie rozwodził; tam 
tonge repetita principia, z daleka 
wyprowadzone zasady; abesse a vt- 
ro; a humanitate; 1. abease ab ali- 
quo; l. alicui esse, wcale nie po¬ 
magać; szczegół, przy wyobraże¬ 
niach różności, jak przy dissimi- 
lii, ditersus, allus i t. p.; longe 
alio spectare; 1. Inter se discede- 
re; 1. dissentiro; longissime vo- 
luntas abhorrebat; i t. p.; naresz¬ 
cie przy stop. wyższym i najwyż¬ 
szym, tudzież przy wyobrażeniach 
wyższości: bardzo wiele, daleko, 
nierównie, longe melior, l. nobi- 
lisrimus; 1. princeps; praesta- 
re, anteponoro antecellere, supe- 
rare. 

Longtnęuitas, itis, i- dalekość, 
odległość miejsca; 2) pod wzglę¬ 
dem czasu; długość, długotrwa¬ 
łość, alicujus rei; lub samo long. 

Longinquus, a, um, daleki, od¬ 
legły w przestrzeni i czasie, ez 
locis tam longinquis; rictoria tem¬ 
perę longinqua; oppugnatio, con- 
sueiudo; rnorbus. 

Lonanaua, i, m. Bzymskie prze¬ 
zwisko. 

Longitudo, inls, z. dłngość w prze¬ 
strzeni, agminis; in lougitndinem, 
wzdłuż; 2) o czasie: consnlere in 
longitudinem, zaradzać na przy¬ 
szłość. 

Longiusoulu*, nieco długi. 
Longobardl, patrz Langobardi. 
Longula, ae, i. miasto Woisków. 

Longulua, a, um, za długi, nieco 
długi. 

Longćrius, 11, w- żerdź, drąg. 
Longua, a, um, długi; naris, okręt 
liniowy, wojenny; z przyp. 4. dla 
oznaczenia długości, ferrum tras 
pedes longnm; stąd: daleki, bar¬ 
dzo oddalony, longa a domo mili- 
tia; — przenoś, cognatio; poet. 
także w ogóle: rozległy, rozciąga¬ 
jący się daleko, wzdłuż i wszarz, 
ponieś, fluctus, freta; 2) w odnie¬ 
sieniu do czasu: a) długi, długo¬ 
trwały, in łongum, na długo, na 
długi czas; in longiorem diem ali- 
quid conferre, odłożyć co na czas 
dłuższy, dalszy; ex longo, od da¬ 
wnego czasu; ne longnm fiat Inb 
ne 1. faciam, krótko mówiąc; lon- 
gum est enumerare, zadlugo by¬ 
łoby to wyliczać; dicere longa 
mora est; takie: nolo esse Ingot, 
nie chce się zanadto rozszerzać; 
bj daleki, daleko sięgający, spes; 
longus spe, pełen dalekiój nadziel, 
poet. 

Longus, i, m. Bzymskie przezwisko. 
Loquaoit»a, &tią, ś. wielomowność, 
gadatliwość. 

Loquaolter, przycli. wielomowme. 
Loquax, nota, wielomowny, gada¬ 
tliwy; poet.: rana, skrzecząca; ni- 
dus (z powodu świegotania piskląt); 
stagna (gdzie się słyszeć daje glos 
łabędzi); lymphae (szmer wy dająco). 

Ioqućla, ae, i. mowa, słowo, ję¬ 
zyk, poet. 

Loąuor, locutus (loąuutus), 3. mó¬ 
wić, rozmawiać pure ćt latine; 
lingua Graeca; liberius, fcrocius; 
vere ae libere; piane et dilucide; 
ornate; cum aliquo; de aliquo lub 
de aliqua ro; pro aliquo, za kim, 
lub w czyjem imienin; apud po- 
pnlnm aut in senatu; ad aliquem;— 
przenoś, consuctudo loquitur; res 
ipsa loquitur; poet-; piuus loquen- 



Lor a men tum 490 Luoiliua 

te* (szumiące); 2) przed, mówić 
co, o czem, pngnantia; falsa; ali- 
quid cum *iiquo; panca apnd ali- 
quem; często: ioąuuntur, powia¬ 
dają, głoszą z 4 przyp. i tr. bez.; 
szczegół, ciągle o czem mówić, 
mićć w ustach, classes, proelia; 
Catiiinam; — przenoś, jakby mó¬ 
wić, pokazywać wyraźnie, oculi 
ioąuuntur, ąnemadmodum affecti 
Bimus. 

Loramentum, i, n. rzemień. 
Lorioa, se, i. pancerz, zbroja; — 

przenoś, szaniec, blanki, kosz szań¬ 
cowy; tnrres contabnlantnr, pinnae 
loricaeqae ei cratibns atteiunłnr. 

Lorioo, 1 uzbroić pancerzem, lo- 
ricatus, okryty pancerzem, pan¬ 
cerny. 

Lorloula, ae, ł. mały pancerz, ma¬ 
ły szaniec. 

liorium.ii ,*. miasteczko w Etruryi. 
Lorom, i, n. rzemień; 2) cugle, 
dare lora; 3) bież', lorisnon nreris. 

Lotophagi, onlm, m. lud w Afry¬ 
ce w blizkości małćj Syrty. 

Lotos, lab -as, i i. komonica (zi- 
zypbns lotos) drzewo afrykańskie, 
którego owoc służył za pożywie¬ 
nie Indom zwanym stąd Lotopha- 
gi; 4) flet zrobiony z tego drzewa; 
2) gatunek drzewa w Italii, wyda¬ 
jącego owoc pestkowy; 3) roślina 
pastewna, koniczyna 

Lotu*, patrz Lato. 
Lu*, m, i. bogini, którój broń 
zdobytą ofiarowano. 

Lubet i pochodne patrz Ijbet, 
Lubriou*. a, nm, ślizki, gładki, 
saza, humus, anguis, conchyha; 
rzecz, lubrica, oram, m. miejsca 
ślizkie; szybko ulatujący, prędki, 
amnis; także: annas.poet.; żywy, 
rudawy, membra, ocuii; — prze¬ 
noś. a) ślizki, niebezpieczny, nie¬ 
pewny, Tia ritae; viac adolescen- 
iae; aetaspnerilis; defensionis ra- 

tio; poet. z tryb. bez.; rzectote. In 
lubrico rersari Inb staTe; b) zwo¬ 
dniczy, fortuna; poet: neqnidqtum 
patrias tentasti lubricns artes. 

Luoa, ae, i. miasto w Etroryi, 
stąd: Lucensis, e, należący do 
miasta Lnki. 

LuoŁni, órum, m. lud w niłszćj 
Italii, Łukanowie; stąd: aj Inca- 
nia, ae, i. kraina Lulania; fc)Lu- 
canus, a, urn, należący do Lnka- 
nii; rzeczow. lucanica, ae, i. kieł¬ 
basa. frycka. 

IiuoeUum, i, n. mały zysk, ob- 
Luceo, luxi, 2. świecić, jaśnieć, 
wydawać światło; lucet, dnieje, 
świta; — przenoś, być jawnem, ja- 
snem, widocznem, res lucet ar¬ 
gumentu; być świetnem, rirtus; 
splendor imperii. 

Luoeres, nm, m. jeden z trzech 
najdawniejszych oddziałów (tribus) 
ludu Rzymskiego. 

Luceria, ae, f. miasto w Apulii; 
stąd: Luaerfnua, a, nm, do Lu- 
ceryi należący i Lucerini, orum, 
m. Lncerynowie. 

Luoerna, ae, i. lampa. 
l,uoesoo, lub lucisco, ćre, zaczy¬ 
nać świtać, Incescit lub luciscit, 
dnieje, rozwidnia się. 

Łuoi = lnce, w dzień, renire. 
Luotde, przysl. jasno, wyraźnie, do¬ 
bitnie, deiinire rerbum. 

liuoidua, a, n, jasny, świetny, 
sidera; — przenoś, jasny, wyra¬ 
źny, ordo. 

Luoifer, era, erum, niosący świa¬ 
tło . equi; rzeczow. lucifer, eri, m. 
jutrzenka, Wenus; podług mytów 
syn Aurory i Ceyksa; poet.: dzień, 
tres de mense snpersnnt inciferi; 
2) wydająca na świat, Dyana. 

Lucifugu*, a, nm, unikający świa¬ 
tła, odludek, homo. 

Iiuoillui, a, urn, nazwanie Bzym- 
skiego rodu 
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Ludna, ae, i. bogini ułatwiająca 
wydanie na świat płodu, opieka¬ 
jąca się położnicami. 

Luciaoo, patrz Lticesco. 
Ludua, ii, m. imię Rzymskie. 
LuorStilij, is, *». góra w kraju 
Sabinów; stąd: Lucretlnus, a, nm, 
lukretyński. 

Lucretlua, a,.um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Lucrifado, fcci, factum, na str. 
bier lucrifio, factus, ficri, zyskać, 
zarobić, pecuniam; — przenoś, po¬ 
pełnić bezkarnie, maieficium. 

Łuorlnus, i, n. Lokryńczyk w Kam¬ 
panii: przym. Lncnnus, a, um, 
i Lucrinensis, c.Lukryński, lacus. 

Luotot, 1. zyskiwać, zarabiać, pe- 
cnni&m; nomen, otrzymać; — 
przenoś, lucretnr indicia reteris 
infainike, przebaczę mu, pominę, 
nie przytoczę. 

LuorOtma, a, um zyskowny, ko¬ 
rzystny, zysk przynoszący. 

Luorum.i, *. zysk, korzyść, in 
lucris ponere lnb lucro apponere, 
uważać co za zysk: iucri facere 
mićć w zyska; de lucro nrere 
(uważać za zysk, że eię żyje, uni¬ 
knąć niebezpieczeństwa); stąd: poet. 
bogactwo, periculosum semper Ti- 
taTi lncrum. 

Luctamen, inis, n. usiłowanie. 
Luotatlo, 6nis, i. pasowanie się, 

chodzenie w zapasy; w ogóle: wal¬ 
ka, usiłowanie; — przenoś, spór, 
sprzeczka, cum Academicis. 

Luotetor, Aria, a*. zapaśnik. 
LuntUIous, a, nm, smutek przy¬ 

noszący, żałosny, clades. 
HictiBÓnua, a, um, smutno brzmią¬ 
cy, żałosny, mugitns. 

Luotor, 1. pasować się, mocować 
się, w ogóle: walczyć, cum ali- 
qno, lub z samym przyp. 6.; in 
turba; silić aię, usiłować, z tryb. 
bez., łelum eripere; — przenoś. 

spór wieść, sprzeczać się; intcr 
se; non luctabor tecum amplius. 

Luctuóse, jirzysł- żałośnie, canere- 
Luotuóaus, a, um, smutny, żało¬ 
sny, sprawujący smutek, luctoo- 
snm est z tryb. bez. tradi alten; 
2) pełen smutku, mocno zasmu¬ 
cony, Hesperia. 

Luotus, us, tn. smutek, żal, mia¬ 
nowicie po stracie ulubionćj oso¬ 
by, objawiony przez oznaki po¬ 
wierzchowne; takie: uosobienie 
smutku, poet.: Luctas et nltrices 
posQ6r6 cnbilia Curaei powód, do 
smutku, tu luctus eris lerior. 

Luoubratio, óuia, i. pracowanie 
w nocy przy świetle; takie; praca 
wykonana w nocy przy świetle. 

Luoubro, 1. pracować w nocy przy 
świetle; przeeh. w nocy przy świe¬ 
tle co wypracować, opus lucu- 
bratum. 

Luoulente, priytt.jasno, wyraźnie, 
wyrozumiale, scribere, dicere; 2) 
pięknie, wybornie. 

Luoulentar, prtytt. pięknie .wybor¬ 
nie, tezebatur opus luculenter. 

Lucuiontui, a, um, jasny, świa¬ 
tły, caminus; — przenoś, aj ja¬ 
sny, wyraźny, zrozumiały, rerba, 
scriptor, oratio; bj zuakomity, znacz¬ 
ny, wielki, plaga, patrimonium; 
factum; stąd: wiarogodny, anctor. 

Luoullus, i, w». imię familii z rodu 
Licyniuszów. 

Luoumo, Ania, m. tytuł pospolity 
niegdyś królów i książąt Etruryi. 

Luous, i, »». gaj, las bóstwu po¬ 
święcony, poet.; w ogóle las. 

Ludibrium, ii, n. szyderstwo, po¬ 
śmiewisko; ludibrio alicui esse, 
być przedmiotem pośmiewiska; ad 
lud. recidere, stać się pośmiewi¬ 
skiem; per lad. urągając się, in 
longum sui Indibrium, na hańbę, 
na urąganie się; stąd: u) igraszka, 
igrzysko, ludibria rento; L fortu- 
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n*e; ludibria eicogitat tortuna; 
1) złudzenie, omamienie, is I. ve- 
rio* quam comes, 1. oculorum; 
ramrami cujusąue. 

Indlbundue, a, om, żartujący; 
2) igrając, bez pracy, niepostrze¬ 
żenie. 

Łudioer, lub ludicrus, a, urn, 
rozrywkowy, do zabawy służący, 
eertamon, ars armorum; sermo; 
rteaow. ludicra, orum, n. zabawki; 
szczegół. 2) należący do widowisk 
i aktora, ars, sztuka dramatycz¬ 
na; rzeczom, ludicrum, i, n. wszel¬ 
ki rodzaj widowisk, igrzysk, Olym- 
piorum i t. p.; 1. edere. 

Ludificitio, ónle, i. drwiny, na¬ 
śmiewanie się. 

Ludlfioo, 1. drwić, naśmiewać się, 
aliąuem. 

Ludificor, 1. drwić, urągać się, 
aliąuem; — przenoś, podstępnie 
niweczyć, locationcm; ea, quae 
hostes agerent. 

Ludimagieter, stri, m. nauczyciel. 
Ludlo, ónis, m. = Łudius. 
Ludius, ii, ?». aktor, baletnik. 
Ludo, lusi, lusum, 3. grac, alea, 
talis, trochę; ludis CirceDsibus; lu- 
dere qui nescit, campestribus absti- 
net armis; — przenoś, o) igrać 
żartować, żarciki stroić, ad luden- 
dum, na żart; poet.: cym ba lndit 
in lacu; jubae ludunt, igrają (po- 
mszane od wiatru); bi dla rozryw¬ 
ki czem się zajmować, bawić się, 
aruis, palaostra, rcrsibus; 2) 
w znacz, przech. grać, proe- 
lia latronum (w warcaby); alea 
luditnr, poet.: ludnm iusoicntem, 
swawolić; — przenoś, a) drwić, 
żartować, szydzić, aliąuem, rer- 
bum; stąd: podejść, oszukać, łu¬ 
dzić, aliąuem; bl bawić śię, zaj¬ 
mować śię czćm dla zabawy, car- 
miiu; żartem przedstawiać, banom 
citrem. 

Ludus,i, «... gra, zabawa, szcze¬ 
gół. ludi, widowiska, igrzyska pu¬ 
bliczne, Gircenses; scenici, giadia- 
torii; Indis, w czasie igrzysk; — 
przenoś, igraszka, rzecz, która się 
łatwo i bez wszelkiej pracy robi, 
illa perdisccre ludus esset; per 
ludum, igrając, bez trudu; ludnm 
jocuinąue iub 1. etj. fuisse (było 
to igraszką); b) żart,drwiny, amo- 
lo Judo; per ludnm et jocum, żar¬ 
tom. dla zabawy; cj miejsce ćwi¬ 
czenia ciała i utnyslu, gl&diato- 
rius, szkoła szermicrska; affracto 
Capuae ludo; militaria, miejsce 
ćwiczeń wojennych; ł. literarum 
lub discendi, szkoła, gdzie uczo¬ 
no czytać, pisać, rachować i t. p. 
in ludo (w szkole), aliąuem co- 
gnosse; ludum habere, udzielać 
nauki; 1. apcrire, otworzyć szkołę; 
magister ludi; tlj tytuł sztuki tea¬ 
tralnej Newiusza, iu Naerii ludo. 

Luee, is, i. zaraza; — przenoś, 
niopoczoiwy, zły, szkodliwy czło¬ 
wiek. 

Lugdunum, i, n. miasto w Gallii 
lugduneńskićj. 

LOgso, lnxi, luctum, 2. smucić 
się, boleć, nosić żałobę; poet.: ln- 
gentos campi (smutne pola w krai¬ 
nie podziemnćj; 2) przech. opłaki¬ 
wać, żałować, nunc cassum lu- 
mino lugent; mortem alicujus; z 4. 
przyp. i tryb. bez. Catilina urbem 
ex suis faucibns ereptam esse iuget 

Lugubrie, e, żałobny, w żałobie 
będący, domus; neczoto. lugubria, 
ium, n. żałobna odzież, Punico 
lugubre mutarit sagum; smutny, 
żałosny, pełen smutku, żalu, ver- 
ba;clamor, roi; helium; poet.: 
lugubre jako przijsl. sangoinei 
cometae lugubre rubcnt; także: 
złowieszczy, aleś. 

Lumbua, i, m. lędźwie. 
Lumen, śnie, n. światło; aolls; 
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stąd: światło dzienne, dzień, la¬ 
minę secundo si te hic offendero; 
talie: świeca, pochodnia, latar¬ 
nia i t. p. lnmine apposito; lnmi- 
ni oleum in*tillaro; wzrok, oczy, 
Inminibus amissis; lnmine torzo; 
życie, 1. adimcrc: c ssus lnmine;— 
przenoś, światło, środek objaśniają¬ 
cy, ułatwiający, ordo est, gui memo- 
riae lumen afiert; ozdoba, zaszczyt, 
hoc Testrnm lnmea est; consnla- 
tus, ciTitatis; 2) okno, fenestra- 
rnm acgustiac. 

Lutnln&re, &ris, n, otwór w ścia¬ 
nie , to co daje światło; — przenoś, 
zaszczyt, ozdoba, lnminaribns tot 
ezstinctis. 

Łuminósus, a, nm, jasny, wyda¬ 
tny, odznaczający się, luminosae 
partes orationis. 

Łuna, ae, i. księżyc, także: bogi¬ 
ni , córka Latony i siostra Słońca. 

Łuna, ae, i miasto na granicy Li- 
gnryi i Etruryi; stąd: Lnnensis, e, 
luneński. 

Łunirla, c, do księżyca należący, 
księżycowy, cnrsns; 2) do księży¬ 
ca podobny, inerant lnnaria fronti 
cornna. 

Łuno, 1. zakrzywić nakształt rogów 
księżyca; stąd: lnnatns, obłączy- 
sty, zgięty, pelta. 

Łno, lni, luitum, lub lfltum, 3. 
Obmywać, płókać; —przenoś, zmyć 
winę, przypłacić czóm, odpokuto¬ 
wać, noxam peeunis; scelus sup- 
plicio; delicta majorom; przez po¬ 
kutę lub ofiarę odwrócić, perlen¬ 
ia ; b) dług zapłacić, tee rlienum; 
stąd: ponieść karę, i. poenam, 
poenas, supplicia i t p 

Łupa, ae, ż. wilczyca; 2) nierządni¬ 
ca; stąd: luptoar, Sris, mieszka¬ 
nie nierządnic. 

Łup&tus, a, nm, ostreml kolcami 
nakształt wilczych zębów opatrzo¬ 
ny; mtme. lnpati, oram, **. lub 

lupata, orum, * krygi, wędzidło 
z kolcami na konie narowiste- 

Luperoal, ftils, n. ludicrnm lub 
w licz. mn. Lupercalia, ium, fi- 
uroczystość obchodzona w lutym 
na cześć Luperka; 2) jaskinia po¬ 
święcona Lnperkowi na górze Pala- 
tyńskićj. . 

Łuperous, i, fi>- imię bożka. Pa¬ 
na licejskiego (Lycacus); 2) kapłan 
tegoż bożka. 

Łupią, ae, i. rzeka w Germanii, 
Lippa. 

Lupinus, a, um, wilczy; tzmow. 
lnpinus, i, »». i Inpinum, i, fi- 
słonecznik strączysty. 

Lupus, i, *. wilk, przysłowia: łu¬ 
pną in fabuła, o wilku gadka, 
a wilk w sieci; orem lupo eom- 
mittere, zrobić kozła ogrodnikiem; 
lnpns non cnrat nnmerum (orinm), 
bierze wilk i liczone; lnpns ultro 
fngiat ores (o rzeczy niemożebnćj, 
przeciwnćj przyrodzenm); — prze¬ 
noś. a) wędzidło ząbkowate, kry- Sa (frennm lupatum); b) fierroi, 

aki wojenne; 2) Lnpns, Ezymskie 
przezwisko. 

Łura, ae, i. wór skórzany; brzuch, 
wnętrzności. 

Łuridus, a, um, blady, żółtawy, 
spełzły, membra, pellis; 2) bla¬ 
dość sprawujący, horror; lurida 
miscent aconita noTercae. 

Łusoinia, ae, i. słowik. 
Łuacus, a, um, jednooki. 
Łusto, ónls, granie, gra, pilae. 
Łusltania, ae . i. Luzytania, dziś 
Portugalia; stąd: Lusitanus, a, um, 
do Luzytanii odnoszący się; zt^- 
cmw. Lusitani, oram, *». Luzy- 
tańczy cy. 

Ltalua, iit M. rzeka w Arkadyi. 
Łusor, Sris, *». gracz; bawiący 
się czóm. 

Lusórlus, a, um, do gry nale- 
iący. 
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Łn*teaio( e, oczyszczalny, błagal¬ 
ny, służący do oczyszczenia w spo¬ 
sobie religijnym, sacrificium, a- 
qua, exta. 

Lustr&tlo, dnia, i. oczyszczenie 
religijne przez ofiary, sacro lu- 
str&tionnm peracto; obejrzenie 
w objeżdzie, mnnicipiorum; bieg, 
solis. 

Luatro, 1. oświecać, lnstrabat lam- 
pade terras orta dies; b) oglądać, 
ąuae sit circnm me copia; -1 prze¬ 
noś. rozważać, rozmyślać, oinnia 
rationo animoąue; e) zwiedzać, 
objeżdżać, Aegyptum, terratn; ac- 
quor naiibus; 2) bfagalnemi ofia¬ 
rami oczyszczać, viros; a ponie¬ 
waż «) przy takich ofiarach od¬ 
bywał się przegląd, stąd; iustra- 
ro, przeglądać, robić popis, exer- 
citnm; b) bydlęta ofiarne w obec 
Indu oprowadzauo; stąd: lustrare, 
obchodzić, czynić obieg kołowy, 
okrążać, aliqnem choreis, poet, 

Luatrum, i, w. (od Ino lub łato), 
kałuża, bagno, jama, jaskinia; b) 
łożysko zwierząt, ferarnm; poet.: 
las, horreutia, iuvialustra; c) dom 
nierządu; — przenoś, rozpusta, ln- 
stris confectus. 

Lustrum, i, n. (od lnceo) ofiara 
oczyszczalna, co pięć lat dopełnia¬ 
na przez cenzorów po uczynionym 
przeglądzie; w ogóle: zwyczajna 
ofiara oczyszczenia; stąd: przeciąg 
czasu pięcioletni, Troja ohsessa 
lostris dnobns; w ogóle: okres lat 
niekoniecznie pięcin, np. czterech, 
stn. 

Lusus, ns, m. granie, bawienie 
się. żartowanie, apti lusibns anni. 

Lutittua, a, um, nazwanie .Rzym¬ 
skiego rodn. 

Luteólus, a, nm, żółtawy. 
Imtetia Parisioram, miasto w Gal¬ 
ii! ługdunenskićj. 

1. Lutem, a, um, żółtawy, sza¬ 
franowy. złotoźółty tod Intum 1) 

2. Luteus, a, um, gliniany, mnli- 
sty; — przenoś, podły, nikczemny 
(od Intnm 2). 

Lutulentus, a, um, błotnisty, za¬ 
błocony; — przenoś, nieczysty, plu¬ 
gawy, brzydki, homo, vitia. 

1. Lutum, i, n. farbownik, rośli¬ 
na żółto farbująca; 2) farba żółta. 

2. Lutum, i, n. błoto; także wy¬ 
raz obelgi: podły, plugawy czło¬ 
wiek. 

Lux, lucis, i. światło gwiazd; stąd: 
luces, świecąca ciała niebieskie; 
światło dzienne; stąd. dzień, luce 
)nb lnci, w dzień; !. ceutesima; 
crastina; natalis; w ogóle: świa¬ 
tło, blask, łycbnornm; oczy, dain- 
nnm lucis ademptae; życie, ne- 
gant iutneri lucern fas osse; lucern 
propriam aociperc, urodzić się; 
luce prńrare, życia pozbawić; In¬ 
ce magia dilecta; — przenoś. «) 
światło, świetność, ozdoba, urbs, 
lux orbis terramm; b) światło, ja¬ 
sność, objaśnienie, historia testis 
temporum, lux reritatis; senten- 
tiae auctoris lucern desideraut; e) 
znakomitość, zaszczyt, fainilias 
e tenebris in lucern Tocarit; d) wi¬ 
doczność, jawność, widok publi¬ 
czny,- benefacta in Ince collocaii 
volunt; in luce Italiae (przed oczy¬ 
ma, w oczach); ras occultas in in- 
cem proferre. 

Iiuiurt*, ae, i-es, ei, i. wybu¬ 
jałość, zbyteczna płodność, in ora- 
tione ut iu herbie est luinries; 
2) zbytkowanie w pokarmach, na¬ 
pojach, ubiorach, przepych, roz¬ 
rzutność, roskoszowauie, iiucnries 
Hannibalem corrnpit. 

Luxurio, i Luxurlor, 1. być buj¬ 
nym, o ziemi i roślinach, humus, 
sega, rirgae arborum; bujać,ska¬ 
kać, pecus; ut serpees lawin- 
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re solet; membra lnxuriaut (obja¬ 
wiają młodzieńczą żywość, dziar- 
siośc); — przenoś, zbytków ać, ro- 
skoszować, oddawać się rozpaście, 
psnć się, z przyp- 6- ammi otio; 
Capuam lnxuriantem felicitate. 

Łnwurteae, pnytl. zbytkownie, roz¬ 
rzutnie , rozpustnie, vivere. 

Luxuriosu8, a, umt bujny, fru- 
menta, ritis, segcs; zbyteczny, 
otium; — przenoś, rozpustny, wy¬ 
lany na zbytki, marnotrawny, 

homo. 
Iiizzua, as, to. wybujałość roślin;— 

przenoś, zbytek, marnotrawstwo. 
Lya&us, i, to. uwalniający od tro¬ 
ski, przezwisko Bachusa; poet. wi¬ 
no, latex Lyaeus; curam dnlci 
Lyaeo solverc. . 

Łyeaeua, i to. góra w Arladyi; 
przym. licejski, nemus. 

Lycambea, aa, imię jakiegoś Tc- 
banczysa; stąd; LycambCus, a, 
ma, do Likainbesa należący. 

Łycaon, ónla, TO. król Arkadyi, 
syu Pelazga, ojciec Kallisty, stąd: 
a> Łycaćnie, ldis, i. córi» Li- 
kaona; b) Lycaonins, a, urn, do 
Likaona należący, Arctos, gwia¬ 
zdozbiór, i axis, północna strona, 
w której jest ton gwiazdozbiór, 
2) syn Kallisty. 

jjycłónes, um, Likaonowie, 
lod w Azyi inniejszój; stąd: a) Ly- 
caonius, a, nm, do Likaouów na¬ 
leżący; b) Lycaonia, ae, i. kraina 
Likaonia. 

Łycaotus, patrz Lycaon. 
Lyoeum, i, »• sławne gimnazyum 

w Atenach, gdzie Arystoteles wy¬ 
kładał naukę filozofii; 2) miejsce 
w Toskulum posiadłość Cycerona. 

Łychnuohua, i, to. lichtarz, pod¬ 
stawa pod lampę. 

Lyotmus, i, to. lampa, kaganiec. 
Lyol*. ae, i. kraina w Azyl mniej¬ 

szej. Licya; stąd: Lycius, a,um, 

j Lynoeetes 

do Licyi należący i Lyćii, oram, 
». mieszkańcy Licyi.. 

Lycomfidea, is, to król na wyspie 
Scyros. 

Heóriaa. adls, ś. córka Nereusza 
i Dorydy. 

Łyoórls, idle, *• aktorka mimicz¬ 
na, wyzwolcnica senatora Wolu- 
mninsza. 

Lycorma*. ae, to. rzeka w Etolii. 
Łyctua, i, ć. miasto na wyspie 
Krecie, stąd: Lyctius, a, nm, lik- 
tyjski, kreteński. 

Łyeurgue, i, to. syu Dryanta, król 
Edenów w Trący i; 2) syn Alen- 
sa i Necry (Neaera), ojciec Ancen- 
sza, król Arkadyi, stąd: Lycur- 
gides, ae, to. syn Łikurga; 3) 
mówca w Atenach; stąd: yenr- 
gfi, orum, ». stronnicy Liknrga, 
surowi ganiciele; 4) prawodawca 
Spartan. 

Lyoua, i, w. rzeka; <t) w Paflago- 
nii; b) we Frygii, wpadająca do 
Meandra; c) w Assyryi wpada¬ 
jąca do Tygrysu 

Lydia, ae, i. kraina w Azyi mniej¬ 
szej, z glówućm miastem Sardes; 
stąd’ aj Lydius, a, um, lidyjski, 
także: etruski (ponieważ podług 
dawnego podania Etruśkowio od 
Łidów wzięli początek); b) Lydns, 
a, um, do Lidów odnoszący się; 
Lydns, i, to. Lidyjczyk, Lydi, 
orum, Lidowic, po&t. także - Etru- 
skowie. 

Lympha, ae, i. woda, poet lo- 
ąnaces lymphae de3ilinnt. 

Łymphaticua, a, um, obłąkany, 
szalony, wodowstrętny' paTor, na¬ 
gły. raptowny, pomieszanie spra- 
wujący. 

Lymphitns, a, um, = lymphati- 
ens; 1. mens; zelut lymphati, na¬ 
głym strachem przejęci, prawie 
od przytomności odchodzący. 

Lynoeatea, ae, to. mieszkanko 
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krainy Lyncestae w Macedonii 
lnb jćj głównego miasta Łyncns, 
i, i. stąd: Lyncestins, a, om, do 
Linku miasta lub do krainy Lin- 
cesty należący. 

Łynoaeus, ei i eos, m. Messeń- 
czyk, jeden z Argonautów, by¬ 
strym wzrokiem obdarzony; stąd: 
ą) Lyncćus, a, nm, tyczący się 
Liuceusza; — przenoś, daleko wi¬ 
dzący, przenikliwy, qui8 «st tam 
lyncaeus?; contemplari ocnlis lyn- 
ceis; b) Lyncides, ae, m. poto¬ 
mek Lincensza; 2) syn Egiptu, 
mąż Hipcrmnestry. 

Lyneus, i, m. król Scytów; Lyn- 
ens, r, i. porów. Lyncestcs. 

Łjnuc, cis, m. i i. ostrowidz. 
Lyra, as, i. lutnia, lira; stąd 

u port.: pieśń, poczya liryczna, 
non fiaec jocosae conreniant ly- 
rae; 2) gwiazdozbiór. 

ŁyroSus, i, m. źródło w Pelopo¬ 
nezie; pnym. lircejski. 

Łyricus, a, nm, liryczny; rzeczow 
lyrici, m. poeci liryczni. 

Lyrnesmu, lnl Lymesus, i, i 
miasto v Troadzie; stąd: a)Lyr- 
nesis, Idia, i. do Liraczn należą¬ 
ca; rzeczow. mieszkanka Lirnczu 
(Bryzcida lnb Hippodamia); bj Lyr- 
nesius, a, um, tyczący się Liraezit. 

Ly ńmaohio, ae, i. miasto w Tra- 
cyi; stąd: Lysimaehienses, ium, 

mieszkańcy Lizymacbii. 
Ly*ia, tg, m. rzeka w Azyi mniej¬ 
szej; 2) filozof z Tarentu, nau¬ 
czyciel Epaminondasa. 

M. 

1£, skróccnio imienia Bzymskiego 
Marcug; M. skrócenie imienia Ma- 
nins; 3) M. znak liczebny = mil- 
le lub millesimus. 

Kaoareus, ei i eos, m. syn Eola; 
stąd: Macareis, idia, f. córka Ma- 
kareusa (Issa). 

MaeMo, i -on, dnia, m. Mace¬ 
dończyk, mieszkaniec krainy zwa- 
nój Macedonia, ao, i. diffidit ur- 
Mam portas Tir Macedo (Filip); 
legio Macedouum; juko pnym. 
Macedoński, miles. Stąd: Macedo¬ 
niom i Macedonias, a, ma. Ma¬ 
cedoński. 

HE*®eUtun, i, a. jatki, miejsce 
przed&ży rozmaitej żywności. 

Maoao, ?re, byó chudym. 
Msaar, era, crum, chady, taurus; 
solom; przenoś stroskany, wy¬ 
nędzniały od troski, si me palma 
negata macnun reducib 

Maoer, cri, m. imię Bzyrasktój fa¬ 
milii. 

Kaoórta, ae, i. ogrodzenie kamien¬ 
ne lnb z cegły. 

Maoero, 1. kruszyć, roiękczyó; 2) 
osłabiać, wycieńczać, aliquem ma- 
cer&re famę; 3) dręczyć, martwić, 
trosk nabawiać, atiqnem djsiderio; 
mentem de rebus futuris; lentis 
penitus maceror ignibus. 

Uacetoo, gre, schnąć, chudnąć. 
Maohmrt, ae, i. miecz; stąd: Ma- 
chacrophorus, i, m. noszący miecz, 
drabant. 

MaohAon, dnia, m. syn Eskulapa; 
stąd: Machaonius, a, nm, odno¬ 
szący się do Machaona. 

Machina, ae, i. machina, narzędzie 
do pomnożenia skutków siły; szcze¬ 
gół. knsza wojenna do wyrzucania 
ciężkich pocisków (ballista, cata- 
pulta); także: wieża, szopa wojen- 
na i t. p., stąd: przenoś, sztuczny 
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eorot wykręt, podejście, machi¬ 
na* omnes adhibere, użyć wszel¬ 
kich sprężyn; 2) rautowanie, na 
którem wystawiano niewolników 
na praedai. 

KaehtiUina&tum, i, n. machina, 
yanhinttlo, dnie, 4. użycie ma¬ 
chin, wprawienie w ruch, mecha¬ 
niczne, sztuczne pomazanie; b) 
machina nźy wana przy oblężeniach 
i zdobywania miejsc warownych, 
takie do pociąga okrętów, nara- 
lis; — przenoś, biegle ożycie środ¬ 
ków, jndex machinatione quadam 
in partes rei est flectendus. 

Maehin&tor, Cria, m. wynalazca 
machin, mechanik; — przenoś, 
sprawca, podnszczyciel, scelemm. 

Maohinor, 1. sztucznie co wyna¬ 
leźć, ułożyć, opera, rersum; szcze¬ 
gół. coś złego zamyślać, knoć, ne- 
cem alicui, pemiciem, dolom; tak¬ 
że: machinatus w znacz. bier. uło¬ 
żony, uknowany. 

Maoies, Si, i. chudość, wyschlość, 
turpis macies decentes occupat 
mai as. 

Maora, ac, m rzeka w Italii; 2) 
M. Come, i. miasteczko w Lo- 
krydzie. 

Haoroaco, macrui, 3. chudnąć. 
Maori Ca®pi, Oram, m. okolica 

w Italii wyższej. 
Maoroohir, m. = Longim&nns, dlu- 
goręki, przezwisko Artakserksesa 
króla Persów. 

Maorooólum, i, n. papier regałowy. 
Macte, macti, patrz Mactns- 
Maoto, 1. pomnażać cześc bogów, 
uświetniać, łagodzić, przebłagać, 
extis dcos manes; — przenoś, ob¬ 
darzyć , zaszczycić, nraczyć, uczcić, 
aliqnem honoribus; w ogóle: ofia¬ 
rować, hostiam; mactant lectas de 
morę bidentes Cereri; — przenoś, 
poświęcać na oo, przeznaczać; ali- 
qu*m Orco; zabić, aliquem sum- 

mo supplicio; zgubić kogo, testi- 
monio allquem; zniszczyć, jus cl- 
ritatls. 

Haotus, a, um, pomnożony, uświe¬ 
tniony; atąd: macte i macti, wy¬ 
łażenie, gdy życzymy komn szczę¬ 
ścia i wytrwania, darz Boże! 
szczęść Bożet macte nora Tirtnte 
pner, ciesz się z twojego męztwa 
i utwierdza; się w nićm; macte 
bez przyp. ślicznie I bardzo dobrze' 
wybornie. 

Maobla, ae, i. plama, skaza, ma¬ 
całaś anferre de restibns; cętka, 
equns macnlis albis; oko v sieci, 
reticulnm minntis macnlir, — prze¬ 
noś. plama, skaza, hańba, niesła¬ 
wa; deleuda est robis illa macu- 
la bello snscepta; non ego pau- 
cis offendar macnlis. 

Maoulo, 1. splamić, zbrudzić, ter- 
ram tabo; — przenoś, splamić, 
zhańbić, nomen crimine. 

Maonlóaaa, a, um, mający plamy, 
Testis; pstry, lynx; — przenoś, 
zhańbiony, senatores. 

Madafśoio, feci, factum, 3. (na 
str. bior. madefio, factus, fieri), 
zmoczyć, zrosić. 

Madena, ae, i. część Armenii. 
Madeo, madui, 2. być mokrym, 

wilgotnym, zlanym, zbroczonym, 
terrae madent pltmalibns Austris; 
terra sangnino; madens, wilgotny, 
mokry, poet. o śniegu: topić się, 
sole; także: zmiękoąć, być uwa¬ 
rzonym, ugotowanym, igni eii- 
guo; - przenoś, obfitować, opły¬ 
wać w co, być oswojonym z czćm, 
przejętym czćm, sermonibus ma- 
det Socraticis. 

Madesoo, madui, 3- stawać się 
mokrym, wilgotnieć, plnvio ma- 
descit ab Austro. 

Madidus, a, um, wilgotny, mokry; 
poet.: pełen wody, fosa*. 

Hwuidw, dri, i -dios, dri, w 
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Keta. w Jonii i Frygii, nadzwy¬ 
czaj kręto płynąca; stąd: imif po¬ 
spał. krzywuść, zakręt, wy bocze¬ 
nie, kołowanie; także wężykowa¬ 
te obszycie n sukien, victori chla- 
mydem auratam, quam plurima 
circnm purpura maeandro dupli- 
ci cucurrit; stąd: Maeandrius, a, 
urn, do Meandra należący. 

Maecenar, ćstta, m. imię Rzymskie¬ 
go, pierwotnie Etruskiego rodu. 

Maecius, a. om, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; 2) nazwisko okolicy 
w Cacy om, ad Maecium is loeus 
dicitur. 

Maedi, oram, m. naród w Tracyi; 
stąd: Maedious, a, om, do Me~ 
dów należący, i Maedica, ae, i. 
kraina Mcdów. 

Maeiiua, a, nm, nazwanie Bzym- 
skiego rodn; stąd: MaeliSnus, a, 
urn, do Meliusza należący i Me- 
liaui, oram, m. stronnicy Me- 
liusza. 

Maeoa, i mena, ae, i. mała ryba 
morska. 

Maenades, patrz Menas. 
KMilue. i, *» i -la, ornm, n. 
góra w Arkadyi z miastem tegoż 
nazwiska Macnalus Inb Maenalnin. 
Stąd: a) Maeiiiilis, idis, i. rodem 
e Mcnaln, do góiy Monaku odno¬ 
sząca się; b) Maenalins, a, um, 
meualijski, poet. arkadyjski. 

Maenaa, adis, i. obłąkanego umy¬ 
słu, niewiasta; Bach autka. 

Maeniua, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; columua M. porów, 
columna; stąd: Maeniatuu, a, um, 
meniański; rztamc. Maenianum, i, 
». ganek, galerya. 

Maeónes, um,m.Meonowie, miesz¬ 
kańcy krainy Maeonia, ae, i. w Li- 
dyi; u poet. Meonią nazywa się 
takie Etrurya, ponieważ Etrusko¬ 
wie od Lidów mieli pochodzić. 
Stąd: a) Maeomdes, ae, ». Lidyj- 

czyk (Homer), poet.: mieszkaniec 
Etruryi; b) Maeonis, idis, i. Lidyj- 
ka, rodem z Lidyi; c) Maeouius, a, 
um, meoński, lidyjski; senez lub 
rates (Homer) także do Homer? 
odnoszący się, bohaterski, pes, car¬ 
men; poet. etruski. 

Maeotis, idis, inb idos, i. meoty- 
cka, do Meotów ludu scytyjskie¬ 
go należąca, ora, palns: w ogóle: 
scytyjska, hiems. 

Uaedtiua, a, nm, meotycki, do 
Meotów należący, tellus. 

Maereo, Sre, 2. smucić się, byc 
pogrążonym w głębokim smutkn, 
trapić się, sno incommodo, 2) 
przech. a) ubolewać nad czćm, 
casum, mortem alicujns; calami- 
tatem reipublicae, lub z przyp. 4. 
i tryb. bez. b) żałośnie narzekać, 
z żalem opowiadać, talia mae- 
reuti. 

Maaror, ans, m. smutek głęboki, 
żałość, żałoba, maeror est aegri- 
tudo flentis; conficere se maero- 
re; maerorem atque luctum de- 
ponere. 

Maeala silva, las w krainie We- 
jentów. 

Maeste, przt/tl. smutno, żałośnie. 
Maeatitia, ae, i. smutek, żal, mac- 

stitiam pcllere ex animis; — przc- 
uoś. smutna postać, orationis. 

Maestus, a, um, smutny, żałosny; 
poet.: zapowiadający smutek, zło¬ 
wrogi, avis; smutek zrządzający, 
fnnns; nieszczęsny, niebezpieczny, 
tcctnm. 

Maga, ae, i. czarownica. 
Magalia, ium, n. chaty, chałupy, 
miratnr molem, magalia qttondam 

Msf$, — magis, u poet. 
Magicus, a, um, czarodziejski, ars. 
Magia, pnysl. bardzićj, więcej, 

z nast. quam (jak, niżeli); magis 
nt consuetudinem serrem, quam-; 
non magis quam, nie więcój jak. 
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również; obok 0 przyp. eo, hoc, 
tanto m., tem więcej, et eo lnb 
9oqac m., a to tćm bardziej; mul- 
to magii, daleko więcej; nihilo 
magis, nie więcćj, również; ma¬ 
gia ctiam, więcćj jeszcze; magis 
et magis, coraz więcćj; qnotidie 
lnb in dies m., codzień więcój; 
z nasi. quo, quod, qnoniam, si, 
ut, ne; z przym. i przysł. które 
nie mają stopnia wyższego; m. 
anzins, troskliwszy, m. nccessaria 
ratione; 2)=:potins, raczej, non 
equidem inrideo, miror magis; 
magis id dicere; magis est, quod 
gratnlem; jest raczej powód, abym 
winszował; magis est, nt ipse 
molcste ferat. II) w stop. nąjwyż. 
maxime, nader, bardzo, nadzwy¬ 
czaj; przy wyrazach nuus omninm, 
mnlto, qtmm nnus omuinm ms.ii- 
me flororet, między wszystkimi 
najbardziej, się odznaczał; quam 
maxime, vel m , jak najwięcej; tam 
snmamlcus reipnblicae, qdam qni 
mazime, nt qui m., jak tylko można 
najwięcój; nt qnisque m. — ita m., 
tłomaczy się przez st. wyż. im wię¬ 
cej — tóm bardziój, ot qnisqn« 
maxime opis indiget, ita maxime 
ei opita lali; ut quisque animi ma- 
gnitndine maiime excellit, ita 
mazi-tne mit princepe esse; z przy¬ 
miotnikami, które nie mają stop. 
nąjwyż. mazime nocessarins, m. na- 
tnralis; 2) = potissimotn, głównie, 
osobliwie, szczególnie, zwłaszcza, 
mianowicie, qoae ratio poetas et 
maxime Homerom impolit; quae 
Tel maiime sospicionem moreut; 
in bnnc m. modom lnb hoc m. 
modo; nnuc quum m., teraz szcze¬ 
gólniej, teraz właśnie; ut Jngnr- 
tham ' m. vivnm sibl traderont 
(o ile można). 

Magister, stri, m. przełożony, zwierz¬ 
chnik, naczelnik, populi, equitnm, 

naris, morwa (Cenzor); aocletati*, 
przełożony nad stowarzyszeniem 
dzierżawców ceł; aitium, lndi 
m., nauczyciel; 2) podżegacz^ po¬ 
radnik, m. ad despoliandum tem- 
pl«m. 

Magisterium, il, n. zwierzchnictwo, 
niząd przełożonego; — przenoś, ra¬ 
da, nauka. 

Magistra, ae, f. przełożona; nau¬ 
czycielka, vi ta rastica parsimoniao 
magistra est. 

Magistratu*, ns, m. urząd, magi¬ 
stratom petere, inire, accipere, 
deponere; urzędy u Kzymiar by¬ 
ły: ordinarii, zwyczajne, stałe, 
w oznaczonym czasio rozdawane, 
jak konsulat; extraordinim nad¬ 
zwyczajne , które miały miejsce 
tylko w okolicznościach nadzwy¬ 
czajnych, jak dyktatura; cnrules, 
wyższe, konsulat, pretora i edy- 
lostwo kurulno; albo plebcji, dla 
osób z gmino; majores, rozdawa¬ 
ne na zgromadzeniach Indu zwa¬ 
nych comitia centuriata, jak kon¬ 
sulat, pretora, cenzura, łub mi- 
nores rozdawane na zebraniach lu- 
do zwanych comitia tributa: edylo- 
stwo, trybunat lndn i t. d.; porów, 
imperium; bj urzędnik, proprium 
magistratus intelligere se gerere 
personam ciritatis. 

Mtlgnanimltas, &tis, *. wielkość 
duszy, wspaniałomyślność. 

Magnanimus, wielkomyślny, bo¬ 
haterski, Tir. 

Magnes, *tin, m. mieszkaniec krai¬ 
ny lub miasta Magnczyi, pnytrt. 
lapis M. lnb samo M., magnes; 
w licz. mn. Maguetes, ura, »». 
Magnezyanie, mieszkańcy krainy 
zwanej Magnesia, ae,ż. przymo¬ 
rzu Egiejskićm. Stąd: aj Magnes- 
sa, ae, i. Magnezyanka; b) Ma- 
gnotarches, ae, m. najwyższy 
urzędnik Magnezy!: e) Magnetis, 
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Idi*, i. do Magnezyi odnosząca 
aię, Algo, okręt w mieście Paga- 
zio w krainie Magnezyi zbudowany 

Etagneeia, ae, ś. miasto: a) w Ka¬ 
ry i; b) w Lidyi. 

Magnl campi, Sram, «*. miejsce 
niedaleko od Utyki. 

Magnlfioe, pnytł (stop. wyż. -ccn- 
tius, najw. -centissime), okazale, 
Tysiawnie, wspaniale, świetnie, 
bojnie, przepysznie, znakomicie, 
donare aliijuem; conTirio aliquem 
pascere; convivium comparare; cx- 
ornare triclininm; habitare, ri- 
rere; zaszczytnie, Tincere, trium- 
pharo: w wyrazach i przedstawie¬ 
niu się; szumnie, górno, chełpli¬ 
wie, collandare aiiquem; jactaro 
aiiquid; loqui; z przesadą, ince- 
dore; pod względem uczuć i usi¬ 
łowań : wielkomyślnie, bardzo, 
sentire, loqni, appetere. 

Magnifloentia, ac, i. przepych, 
okazałość, epularnm; funerum ac 
sepulerorum; aedificiorum; wiel¬ 
kość duszy, szlachetny sposób my¬ 
ślenia; chełpliwość; górność mo¬ 
wy, rerborum. 

Magniffous, a, um, (st. wyż. -cen- 
tior, najwyż. -centissimus) prze¬ 
pych lubiący, eiegans non magni- 
ncus -, w czynach: szlachetny; w sło¬ 
wach i obejściu się: chełpliwy, 
prćiuy, pyszniący się, poważny; 
w charakterze: wielkomyślny; o 
przedmiotach nieżywotnych: oka¬ 
zały, świetny, znakomity, wysta¬ 
wny, apparatus, funus, eiemplum, 
oroatus; o czynach: świotny, ae- 
dilitas, factnm; o słowach i my¬ 
ślach: wzniosły, pełen zapału, di- 
cendi genus. 

MeenUoqueatia, ac, i. wzniosłość, 
szczyłność, górność mowy; 2) cheł¬ 
pliwość. 

M*gnlt5quu8, a, um, górno mó¬ 

wiący; 2) chełpliwy, talia magni- 
loqnns tumido memorarerat oto. 

Magnitfldo, inis, i. wielkość, a 
mianowicie: w przestrzeni, wiel¬ 
kość, ogrom, maris, fiuminum, 
flnctunm; pod względem liczby: 
wielkie mnóstwo, copiarum; frnc- 
tnnm; peenniae, seria aticni; co 
dc działania: wielkość, moc, tę- 
gość, frigoris; — przenoś, a) wiel¬ 
kość, znakomitość, rerum gesta- 
rum; bcneficii; szczegół, wysokie 
stanowisko, godność, dostojność, 
imperatoria; b) wielkość, wysoki 
stopień, suppiicii, doloris, amoris, 
odii, pcriculi; szczegół, wielkość 
duszy, animi. 

Magnopćre, lub magno oporę, prtytl. 
bardzo, mocno, usilnie, z nalega¬ 
niem; relle, desiderare, petere, 
cohortari, suadere, curare i t. p. 
w stop. najwyż. maiimoper* pete¬ 
re; indigno ferre: w wysokim sto¬ 
pniu. bardzo, nadzwyczaj, szcze¬ 
gólnie, perturbari, delectare, per- 
tinere ad aiiquid; res magno opo¬ 
rę gestae (znakomite czyny wojen¬ 
ne); non m., nie bardzo, non m. 
ordines serrare; nulla m. clade 
accepta (nie pouiosłszy żadnej wiel¬ 
kiej klęski); ut mihi dicendum ni¬ 
hil magnopere Tideatur (zdąjesię, 
żo nic tak dalece ważnego nią ma, 
coby powiedzieć wypadało. 

Magnus, a, um, stop. wyż. major, 
najwyż. maximns, wielki, większy, 
największy, we wszelkich wzglę¬ 
dach, a mianowicie: 1) w prze¬ 
strzeni: wielki, wysoki, wzniosły, 
mons. domus, mnximi aestns ma- 
ritimi; ruaximus Dannbins;- prze¬ 
noś. wielki, ważny, znaczny, lub 
wysoki, trudny, re3; magnum pon- 
dus habituras literas; magnum 
rzecz wielka, wielkiej wagi, ma¬ 
gna curant dii; pod względem 
znaczenia, mocy, potęgi, zasług: 
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wielki, znakomity, magnus hoc 
bctlfl Themistocles fuit; noc bello 
major; stąd: Jupiter Optimus, Mv 
zimus (potentissimus); praetor ma- 
ximus == dictator; v zlćj myśli: 
obrotny, przebiegły, fur; w wyra¬ 
żeniu: mocny, przesadny, Terba, 
imperia, minae; stąd: in majns 
eatoilere, przesadzać, przedstawiać 
co więkazSm, aniżeli jest w isto¬ 
cie; in majns accipere; in m. co- 
lebrare; in m. ferre; chełpliwy, 
próżny, Terba m ; sermones; lingua; 
stąd: aliquid magnum dicere, cheł¬ 
pić się; pndnit magna locutnm 
cedere; 2) w czasie: a) znaczny, 
długi, długo trwający, anni, meu- 
8es; magno (post) tempore; b) 
w odniesieniu do lat życia: stary, 
mater magno natu (w podeszłym 
wieku); filius maximo nam (naj¬ 
starszy); majores natu, starzy 
(o senacie); samo majores, przod¬ 
kowie ; major annis sczaginta, ma¬ 
jący lat przeszło 60; 3) co do 
liczby, ilości i wagi: liczny, zna¬ 
czny; stąd: w odniesieniu do war¬ 
tości, ceny: kosztowny, wysoki, 
drogi; magni lub magno, wysoko, 
drogo; majoris, drożej; manmi, 
bardzo drogo, przy słowach: eme- 
re, reudere, aestimare, facere; 
eziatimare (poczytywać za rzecz 
ważną); magui esse (wielkie mieć 
znaczenie); magno illi ea cunctatio 
stetit (wiele go to ociąganie się ko¬ 
sztowało; 4) co do mocy; silny, 
mocny, wielki, głośny, sonns, vox, 
clamor, stridor i t p. 

Magua, a, om, czarodziejski, ars; 
rzeciow. magus, i, m. czarnoksię¬ 
żnik; maga, ae, i. czarownica. 

Maja, ae, i. córka Atlasa i Plejo- 
ny, matka Merkurego. 

Mijali*, is, m. wieprz. 
Mojeataa. Mis, ż. wielkość, za¬ 
szczyt, godność, dostojność ludu 

Bzymskiego w czasach rzeczypo- 
spolitej, a później cesarza; crimen 
inajestatij, zbrodnia obrazy maje¬ 
statu; lez majestatis, prawo tyczą¬ 
ce się obrazy majestatu; stąd: ma¬ 
jestatem minuere, laedere, wykro¬ 
czyć przeciw godności monanehy 
albo ludn; majestatis condomsari; 
majestatis rei. 

Major, patrz maguus. 
Maju*, a, im, majowy, do maja 
należący, mensis M. lub sam M., 
miesiąc maj. 

Majuaoulua, a, urn, nieco więk¬ 
szy; cura. 

Mała, ae, i. szczęka; 2) policzek. 
Malaoa, ae, i. miasto w Hiszpanii 

betyckiej. 
Malacia, ae, i. cisza morska. 
Małe, prąysł. (stop. wyż. pejns; naj- 
wyż. pessime),źle, olere; yestitum 
esse; małe alicui est; pejus alicui 
accidit, gorzćj 6ię komu powodzi. 
Stąd w szczegół., a) pod wzglę¬ 
dem postępowania i zachowania 
się: źle, przewrotnie, opacznie, 
loqui; m. andire, być osławionym, 
być w złej opinii; consulere ali- 
cni; mereri de aliąuo; pessim: 
agi tur mecum, bardzo mi się żle 
powodzi, nieszczęśliwy jestem; m. 
accipere aliqnem, źle się z lam 
obejść, dac się komn we znaki; m. 
habere, carpere, źle się obchodzić; 
m. agere; m. facere alicui, wy¬ 
rządzić komu krzywdę; i) pod 
względem skutku, następstwa: żle, 
nieszczęśliwie, niekorzystnie, zgu¬ 
bnie, rem gerere, pugnare, raga- 
ri, cadere (wypaść); emere, redi- 
mere (drogo); rendere (tanio); 
poet. napróżno, bezskutecznie, ter 
m. sublato ense; e) żle, zdradli¬ 
wie, agere; cogitare, (zamyślać 
co złego); szkodliwie, uioprzyja- 
żnie, sentire, ezlstimare de aliqno; 
d) w odniesieniu do miejsca i cza- 
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sn: nie na swojćm miejscu, nie- 
wczas, w porze niewłaściwćj, m. 
si palpcre; m. salsus; m. sedulus, 
n poet, e) dla oznaczenia miary 
i stopnia: bardzo, tęgo, mocno, 
mnlcarc, nocerc, odisse: cane pe- 
jus et angue ritabit chlamydein; 
m. rancus, dispar; stąd: o stopniu 
zanadto wygórowanym i wielkiej 
mierze: zbyt, zanadto, małe laxus, 
superbus, paryus, poet; albo o 
nizkim stopniu i malej mierze: nio 
dosyć, niedostatecznie, zaledwie, 
tegere, haerere, snstinere arina; 
m. densatus agger; m. percepti 
fructus (w malej ilości); m. fortes 
undąe; m. vira caro; stąd: m. ple- 
nns, niezupełny; m. sonus, nie¬ 
roztropny; m. gratus, niewdzięcz¬ 
ny; m. paTens, nieposłuszny; digi- 
tus m. pertina* (tylko pozornie o- 
kazujący upór); statio m. fida cari- 
nis (przystań niepewna, niebez¬ 
pieczna dla okrętowi. [Lakonii. 

Malea i Malca, ae., r. przylądek 
Maledice, przysl. zlorzeczliwie. 
Maledioens, tis, złorzeczący, po- 

twarzający. 
Ualedico, dni, dictum, 3. złorze¬ 

czyć, lżyć, szkalować. 
Maledie tum, i, n. złorzeczenie, o- 
belga, in aliquem conferre, conji- 
cere; w licz. mn także: podusz- 
czanie, podburzanie. 

Maledious, a, n, zlorzeczliwy, 
stop. wyż. -centior, najw. ccntissi- 
mns; rzecz, oszczerca, potwarca. 

Malefecio, feci, factum, 3. źle 
czynić, szkodzić. 

Malefactum, i, n. zły uczynek, 
występek. 

M&leficium, ii, n. zly uczynek, 
przestępstwo, zbrodnia, sine ma- 
ieficio iter facere, bez. zrobienia 
szkody. 

Maleficus, a, urn, źle czyniący, 
niecnotliwy, nieżyczliwy, bezbo¬ 

żny, stop. wyż. -centior. najw. -cen- 
tissimns; naturam maleficam nac- 
tns est in lingendo corpore; rzecz, 
złoczyńca. 

Malesuadus, a, sn, żle doradza¬ 
jący, farnes, poet- 

Idaleventum, i. n. miasto Hirpi- 
nów w Samnium (Benewent). 

Małewólens. tis, nieżyczliwy, nie¬ 
przyjazny. 

Malewolentia, ae, i. nieżyczliwość, 
niechęć, nienawiść; takie: radość 
z czyjej szkody, Yolnptas er mato 
altcrius sine emoinmento sno. 

Malevólus, a, um, stop. wyż. -vo- 
ientior. najw. -Yoleutissimus, nie¬ 
życzliwy, zazdrosny, alicni lub in 
aliąncm: rzeczą w. nieprzyjaciel, 
zazdrośnik, zawistnik. 

Malies, eon, m. lud w południo¬ 
wo-zachodniej stronie Tessalii; stąd: 
a) Maliacus sinus, odnoga morska 
między Tessalią i Achają, k) Ma- 
licnsis, e, malieuski. 

Malifer, era, emm, rodzący jabłka. 
Malignę, przysl. złośliwie, nieżycz¬ 
liwie, zazdrośnic, dicere; detrec- 
tare bcnefacta; skąpo, zbyt oszczę¬ 
dnie, dividero agrum plcbi. 

Malignitas, a tis, ś. złośliwość, nie¬ 
chęć, zazdrość. 2) skąpstwo, skner¬ 
stwo. 

Malignut, a, um, złośliwy, żle ży¬ 
czący, zazdrosny; YUlgus; skąpy;— 
przenoś, nieżyzuy, nieurodzajny, 
terra, collis; słaby, maty, lur; 
szczupły, aditus. 

Malitia, ae, i. złość, złe, niego¬ 
dziwe postępowanie, podejście, 
zdradliwość, chytrość, malitia est 
Yersnta et lal lar noccndi ratio. 

Malitiooe, przysl. zdradliwie, pod¬ 
stępnie, agere aliąuid. 

Malitiósus, a, nm, zdradliwy, pod¬ 
stępny, chytry, złośliwy, interprc- 
tatio juris; silra Malitioso, las 
w krainie Sabinów. 
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Mali?-, patii Małe?-. 
Malleolut, i, m. młotek; — prze¬ 
noś. aj młoda gałązka, zraz, latorośl, 
mianowicie winna, b) pocisk ogni¬ 
sty do zapalenia oblężonego miasta. 

Malleua, i, m. młot, szlaga. 
Maili, oruin, m. lud w Indyach 

nad rzeką Hydraotem. 
Malloea, ae, i. miasto er Tessalii. 
Maiłoś, i, i. miasto w Cylioyi. 
Mało, malm, maile, bardziej chcieć, 

woleć, przekładać jedno pad dru¬ 
gie, altyucin, lub aliquid; z tryb. 
bez. rem obtinerc, z 4 przyp. 
i tryb. bez. maluit se diligi quam 
metui; carcre me aspectu civiuin 
mailem, quam conspici; z tryb. 
łącz. mailem, dedissesmihi; mai¬ 
le aticui omnia, lub m. alicui, 
być dla kogo życzliwszym, 

tealobathron, lub -urn, i, »■ drze¬ 
wo syryjskie, z którego otrzymy¬ 
wano olejek wonny do namaszcza¬ 
nia. 2) tenże sam olejek. 

Malum, i, n. patrz malus. 
Malum, i, n. jabłko; aurea (pig¬ 
wy); — przenoś discordiae mit- 
tere, rzucić jabłko niezgody, dać 
powód do kłótni; ab ovo usquc 
ad mała, od początku do końca. 

Malua, a, urn (stop. wyż. pejor; 
najwyż. pessimus), zły, lichy, po¬ 
dły, mianowicie: aj powierzcho¬ 
wnie: niepoczesny, nicpokażny, 
brzydki, pes, facies, crus; stąd. 
malum, i, «. ułomność; i) pod 
względem uzdatnienia w wykona¬ 
niu czynności: zly, niezdatny, li¬ 
chy, sutor, poeta, c) pod wzglę¬ 
dem moralnym: zły, złośliwy, nie¬ 
godziwy, bezbożny: malum, i, « 
wada, przywara, ułomność; poet. 
także: bezprawie, zły postępek, 
zbrodnia, effodiuntur opes, irrita- 
menta inałornm; we względzie po¬ 
litycznym: zły, źle myślący, ci- 
ves. 2) we względzie stauu cia¬ 

ła i umysłu: zły, slaby, Taletudo; 
ralotudo animi; quum omnis ac- 
ger fere pejor dat; malum, i, nt. 
cierpienie, słabość; przykry, odor; 
szkodliwy, szkodzący, m.rnus, fals: 
szczegół, o truciżnie i rzeczach 
jadowitych: rirus, cicuta, grami- 
na, dapes, także: lingua, oszczer¬ 
czy, jadowity, złośliwy; carmen, 
uszczypliwy; querimouiae, nik¬ 
czemne; o przepowiedniach: nie¬ 
przyjazny, złowrogi. Mis, aleś; 
o wieściach, pogłoskach, donie¬ 
sieniach: przykry, szkodliwy, nun- 
cius; rumor; o mniemaniu wzglę¬ 
dem kogo, ocenianiu kogo: malam 
opiniouem de aliquo hahere, złe, 
niekorzystne powziąć o kim mirie- 
piaitie; m. fama, niesława; m. pu¬ 
der, fałszywy, także: amhitio; ha¬ 
niebny, libido; zły, szkodliwy, 
niebezpieczny, facinora, artes, 
excmplum, mos; smutny, szkodli 
wy, nieszczęśliwy, res, pugna, e- 
xitus; in pejorem partem mutari, 
zmienić się na golcze; in pejus 
ruere, pogorszyć się; poet. ma¬ 
lum — malc, ne gallina malum 
responset dura palato. Stąd: rze- 
ciow. malum, i, ». nieszczęście, 
niebezpieczeństwo, przygoda, utra- 
pienio, dolegliwość, zgub*, mało 
assuctus; mało cum tuo; malum 
jako wykrzyknik w gniewie: quae, 
malum, est ista audaeia? jakaż 
u licha jest ta odwaga? 

Malua, i, ż. jabłoń; 2) malus, i, m. 
maszt, celeri saucius Africo; 3) 
drąg, za pomocą którego zawie¬ 
szano zasłonę w teatrze lub cyrku 
przeciw slocie lub promieniom sło¬ 
necznym, carbasus magnis inteota 
theairis, malos inter jactata tra- 
besque. 

Malwa, i. ślaz. (familii. 
Msmeroua, i, m. imię Rzymskićj 
Mamertini, o rum, m- mieszkańcy 
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ciasta Messany w Sycylii; stąd: 
M&mcrtinus, a, nm, do Mamer- 
tynów należący. 

Mamllius, a, nm, imię Rzymskiej 
familii. 

Mamilla, ae, i. pierś. 
Mamma.ae, i, pierś, cycek. 
Matnurius, ii, tn. nazwisko rze¬ 
mieślnika, który robił tarcze zwa¬ 
ne ancilia, patrz ancile. 

Mamurra, ae, m. bogaty Rzymia¬ 
nin stanu rycerskiego z miasta 
Formii. 

Manoeps, oipia, m. zakttpnik, na¬ 
bywca , dzierżawca dochodów rzą¬ 
dowych; przedsiębiorca publicz¬ 
nych budowli i t. p. [zwisko. 

Manclnus, i, m. Rzymskie prze- 
Manoipium, lub manoupium, ii, 

*• prawne, formalne kupno; lex 
mancipii, kontrakt kupna; jusman- 
cipii, prawo kupna; mancipio Sa¬ 
rę, oddać jako własność, przedać, 
accipere, kupować; 2) prawo wła¬ 
sności jakiej rzeczy, własność; fes 
mancipii, przedmioty, do których 
kto ma prawo własnośbi; 3) nie¬ 
wolnik lub niewolnica. 

Mancipo lub manoupo, 1. oddać 
co komn na własność, quaedam 
mancipat usus, przez używanie 
nabywa się prawo własności. 

Maneua, a, nm, ułomny, kaleka;— 
przenoś, niedokładny, słaby, nrtus, 
praetura. 

Mand&tum, i, n. polecenie, poru- 
czeuie, ustny lnb na piśmie roz¬ 
kaz, ja. pcrseąni, wykonywać; fal- 
lere, frangere, nic wypęlniać: ju- 
dicium mandat!, proces w przed¬ 
miocie niewypełnienia zlecenia. 

Mand&tus., ns, m. polecenie, roz¬ 
kaz, mandatu praetoris, z polece¬ 
nia pretora. [Sabinów. 

Mttndela, ae, i. miejsce w krainie 
Uaado, 1. polecić, przykazać, dać 

rozkaz ustnie lub na piśmie, ali- 

cui aliquid, alicul de aliqua re, 
res maudata; ze spój. ut lub ue 
i tryb. łącz.: Yolusenus mandat, 
ut- reyertatur, Trebouius inauda- 
rerat, ne pateretur, buic mandat, 
Bhamos adeat; alicui lub pd ali- 
quem, kazać komu co powiedzieć, 
z 4 przyp. i tryb. bez. lub z mo¬ 
wą wprost (oratio directa); powie- 
rzyć, jporuczyć, alicui msgistra- 
tum, honores; se lub vitam fugae 
(ratować się ucieczką); allquidmcu- 
tibus (wrazić); aliquid memoriae 
(nauczyć Eię na pamięć); atiąuid 
litons (napisać, podać na piśmie); 
rersibus; historiae; fruges retusta- 
ti (długo przechowywać); alicui 
stationem tuendae reipublic&e; ali¬ 
cui curam rei; poet: Łordea sul- 
cis, corpus humo. 

Mando, mandi, mansum, 3. żuć, 
przeżuwać; rzećwic. mansa, orum, 
n. rzeczy przeżuto; stąd: jeść, 
niszczyć, mauditque trahitque kol¬ 
ie pecus; lora. 

Mandoblt, orum, m. lud w Gałiii 
celtyckiej. 

Kanduria, ae, i. miasto Salenty- 
nćw w niższej Italii. 

Manę, nieodm. ». poranek, Tano, 
cum primo maue, ze świtem; mul- 
to manę, bardzo rano; a manę diei 
od rana, mana erat; yigilahat ad 
ipsum manę. 2) pnytl. rano, bene 
manę, bardzo rano; hodie m., cras 
m., post nłi m. 

Maneo, mansi, mansum, 2. zasta¬ 
wać na miejscu, przobywać, ba¬ 
wić, mieszkać gdzie; manetur, zo¬ 
staje się; domi; in loco; apud 
ftliquem; sub Jbve frigido: z wyo¬ 
brażeniem trwałości: pozostać, cią¬ 
gle trwać, o żyjących i nieżywot¬ 
nych istotach, z dodatkiem nunc, 
adhuc, ad nostram aetatem i t. p 
nihil semper suo etatu maset; nu- 
numenta ad nostram memoriam 
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mansenmt, omnes munitiones in- 
tegrae manserunt; uomcnquc tuuu 
laudesque manebunt; stąd: wy¬ 
trwa ć, wiernym pozostać, in ami- 
cilia, in pacóone, in fidc, in of- 
ficio; maueat ergo, niech więc tak 
będzie; — przenoś, grozić ingens 
periculum; czekać, praemia ma- 
nent; 2) przech. czekać, oczekiwać, 
idventum hostiuin; — przenoś, cze¬ 
kać, te gloria manet, tetristema- 
nebit supplicium. 

Maues, ium, i». dusze zmarłych, 
cienie świata podziemnego; stąd. 
aj poet, o święcie podziemnym: 
vcuiet sub Manes imos. 

Mauica, ae, i. długi rękaw przy 
tunice; — przenoś, więzy na ręce, 
okowy, manicis jaccntein occupat; 
manicas lorari jubet. 

Manloatua, a, um, długie rękawy 
mający , tunica. 
i aifeste, przyst. jawnie, wi¬ 
docznie. 

Manifosto, 1. objawić, odkryć, hoc 
manifestatur, to się jasno daje wi¬ 
dzieć. 

Manifest o; pnytl. jawnie, wi¬ 
docznie. 

Manifest u«, a, um, jawny, oczywi¬ 
sty, widoczny, res, icelus, pccca- 
tum; Telle manifesta magis exil- 
lo babere, chcićć dokładnićj żute¬ 
go samego wyczerpnąć; z przyp. 
drogim, mauifesta vitae, dająca 
znaki życia; mendacii, eeeleris. 

Manitius, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: ManiliSnus, a, 
um, do Mauiliusza odnoszący się. 

Manlpul&ris, e, należący do od¬ 
działu żołnierzy pieszych, zwane¬ 
go manipulus; prosty, miles;ma- 
uipularis, dein centurio. 

ManipuUtim, przyst. kompaniami, 
rotami. 

Manipulus, i, *». garść, wiązka;— 
przenoś, rota, kompania, oddział 

żołnierzy pieszych, składający się 
z 120 ludzi; żołnierzy zaś zwa¬ 
nych triarii 60. Takiemu oddzia¬ 
łowi w czasach Romulusa służyła 
wiązka siana za chorągiew; 2) 
w ogóle: gromada. 

M&nius, ii, m. imię Rzymskie, 
przez skrócenie M. 

Manliua, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; pnym. do Manliu- 
sza należący; stąd: Manli&nus, a, 
um, tyczący się ManliuszĄi Man- 
lianum i n. posiadłość wiejska 
Cycerona. 

Mannus, i, m. (wyraz celtycki), 
kon Gallów, Celtów, ulubiony 
z powodu szybkiogo biegu. 

Mano, 1. ciec, wypływać, sączyć 
się, fons subilice manat; aqua m. 
de nive; także o powietrzu i innych 
rzeczach: rozchodzie się, rozsze¬ 
rzać się, wychodzić; aór, qui per 
maria manat; manant ex arbore 
guttae; Herculis aimulacrnm mul- 
to sudore inanarit tspotnial); — 
przenoś, a) powstawać, pochodzić 
z przyim. ex lab a i 6 przyp. fa¬ 
ma manaret a Mutina; peccata ex 
Titiis; 6) rozchodzić się, rozsze¬ 
rzać się, z przyim. per i 4 przyp. 
malnm m. per Italiam; fidei no¬ 
men m. latius; rozgłaszać się, sta¬ 
wać się znanym publiczności, ora- 
tionem mmquam uanaturain pa 
tavi; c) schodzić, znikać, pójść 
w zapomnienie, de pectore; 2) 
przech. dać płynąć, wylewać, la- 
crimas; — przenoś, temanaroso- 
lum melis poetka. fw&nie gdzie. 

Maneio, ónis, i. pobyt, przeby- 
Maneuefaclo, feci, factnm, 3. (na 
str. bier. mansuefio, factus, fleri), 
oswoić, ogtaskać, obłaskawić (o 
dzikich zwierzętach); — przenoś, 
ułagodzić, uśmierzyć, uspokoić, 
plebem; ze stanu dzikości wypro¬ 
wadzić, uobyczaić, homines. 
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Manaueseo, sueri, suetum, 3. ła¬ 
godnieć, oswoić się, dać się ogła- 
skać. 

Mansuete,przyst. łagodnie, łaska¬ 
wie. 

Mansuetudo, mis, i. oswojenie się 
(dzikich zwierząt); — przenoś, ła¬ 
godność, powolność, imperii, ino- 
rum, ammorum; 2) tytuł, które¬ 
go używano w przemawianiu do 
cesarzów, mansuetudo tua. 

Mansuetua, a, um, oswojony; — 
przenoś, łagodny, spokojny, cichy, 
cur tam subito mansuetua fuerit, 
quom tam fuisset ferus. 

Mantele, lub mantile, is, n. ręcznik. 
Mantio*, ae, i. sakwy. 
M&ntinea, ae, i. miasto w Arka¬ 
dy!, krainie Peloponezu. 

Manto, us, i. córka Tyrezyasa, 
matkaMopsusa; 2) nimfa, wieszcz¬ 
ka, matka Enusa (Donos). 

Mtatua, ae, i. miasto w Italii 
wyższćj. 

Maaubiae, arum, i. lupy, zdobycz 
wojenna; pieniądze ze sprzedaży 
łupów; udział wodza w zdobyczy. 

Manubrium, ii, n. rękojeść, trzo- 
nok, ucho u naczynia. 

Mannmtaslo, Cnis, i. udarowanie 
wolnością niewolnika; a) justa, n- 
nędowne, formalne; per censum, 
per Tiudictam, per testamentum; 
non justa, mnićj uroczyste; inter 
amicos, per epistolam, per mensam. 

Manumitto, misi, missum, 3. wy¬ 
zwolić, wolnością niewolnika uda- 
rować. 

Manupretium, ii, n. zapłata za 
robotę; — przenoś, w ogóle: na¬ 
groda, eversae ciritatis. 

Manua, us, m. ręka, in manus su- 
mere,(in) stanu tenerc; per manus 
trabere, z rąk do rąk porywać; 
(de) mann, własną ręką; inter 
manus auferri; in manibus eseą 
de manu in manum tradere; dla 

oznaczenia blizkości w przestrzeni 
i obecności w czasie; in manibus 
esse, być w blizkości; Yictorlam 
in manibus tidere; ad manum es¬ 
se, babere aliąuem ad mauum 
sciibae loco (pod ręką, przy so¬ 
bie); stąd: inter manus esse (pod 
ręką); tenere manu, wiedzieć z pe¬ 
wnością; manibus teneri, wpaść 
w oczy; — przenoś- r) trąba sło¬ 
nia; b) manus ferrea, bak żela¬ 
zny, wojenny, porów, harpago; 
c) garść, stado, gromada, oddział 
żołnierzy, piechoty i jazdy, manum 
facere, aruiare, colligere, condu- 
cere, comparare. cogere; m. ezi- 
gua, parta, si nora manus cum 
veterihus copii.i se conjunrisset; 
w ogóle: zebranie ludzi, orszak, 
zgraja, honorom, comitum, con- 
juratorum, jurenum; poet. robo¬ 
tnicy, nos aera, manus, navalia 
demus; 2) męztwo, waleczność, 
manu fortis; manu capere urbes; 
usu manuąue; (tictas) manus da¬ 
le (poddać się); manu tincere; poet. 
committerc manum Teucris; ma¬ 
num ferre in proclia; ad manum 
renire, accedere, bić się wręcz, 
zetrzeć się; także: ad lub in ma¬ 
nus Tenire; manum conserere, bić 
się; non manu neque vi; 3) w o- 
góle: moc, władza, haec non sunt 
in manu nostra; eipedita rnands, 
swobodna, bez przeszkód; porów, 
iufero, injicio i t. p.; 4) praca, ro¬ 
bota ręczna, dzieło sztuki, manu 
quaerere; manu sata; oppidum ma¬ 
nu munitum; artificum manus mi- 
ratur; poet. aptius a summa con- 
spiciare manu, pokaż się wtedy, gdy 
będziesz jak najpiękniej wystrojo¬ 
ny; 5) pismo, styl, alia, Alexi- 
dis manum amabam; manum ejus 
falso imitatus. 

Mapale, is, n namiot chałupa, 
także: wieś. 
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SffappB, m, i. serweta do stołu; 
2) chustka, którą w cyrku dawa¬ 
no mak do rozpoczęcia gonitw. 

Marscanda, orum, h. główne mia¬ 
sto w Sogdyanie. 

Marithon, Onis, m. i i. miejsce 
w Attyce, pamiętne zwycięztwem, 
które Hilcyadcs odniósł nad Per¬ 
sami; stąd: Marathonius, a, um, 
do Maratonu odnoszący się. 

Marathos, i, i. miasto Fenicyi; stąd: 
MarathCnus, a, um, z Maratos 
pochodzący, maratoński. 

Marathrua, i, m. lub -ttm, i, «. 
koper. 

Maroellus, i, n imię Rzymskićj 
familii; stąd: Marcellia, orum, tt. 
uroczystość obchodzona na cześć 
familii Marcella. 

Maroao, marcu!, 2. być zwiędłym, 
wątłym, bezsilnym, rozmarzonym. 

Maroesoo, £re, więdnąć, gnuśnieć, 
upadać na siłach. 

Maroidus, zwiędły, lilia marridi 
dcmittnnt caput. 

Maroiua, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; przym. do Marcyu- 
sza należący, saltns (w Liguryi); 
stąd: Marcianus, a, um, do Mar- 
cyusza odnoszący się. 

Marodmanni, orum. m. szczep Swe- 
wów w Germanii; stąd- Marco- 
mannicus, a, um, do Markoma- 
nów należący. 

Marona, i, n. Rzymskie przezwisko. 
Mardl, órum, m. lud przy morzu 

Kaspijskiem, w licz. poj. natione 
Mardus; 2) lud w górach prowin- 
cyi Persydy. 

Maro, is, n. morze; mari, na morzu; 
nostrum, Śródziemne; snpcrum 
Adryatyckie i Jońskie; inferum. 
Etruskie; przysłowia: marę coelo 
miscere, największe wysilenia ro¬ 
bić dla dopięcia czego; polliceri 
marla et montes, złote góry obie¬ 
cywać; in marę fundere aąnas, 

P.-l. W. 

tłusty polec smarować; stąd: wo¬ 
da morska, Chium marla ezpers. 

Marea, lub Mareóta, ae, ż. jezio¬ 
ro i miasto w niższym Egipcie; 
stąd: a) Mareotis, idis, lub idos, 
i. do Mareoty odnosząca się, łi- 
tis; palus; b) Mareoticus, a, um, 
mareotycki; Mareoticum (wino m.). 

Margarita, ae, i. perta. 
Margino, 1. wykładać, wysadzać 
brzegi, riam. 

Margo, Tnis, m. i f. krawędź, 
brzeg, iongo margine terrarum. 

Maiy-um, i, m, miasto w Mezyi 
wyższej. 

Mart mus, a, um, patrz Marius. 
Mariea, ae, i. nimfa przy Mintur- 

nie nad rzeką Lirys, którćj gaj 
dęhowy był poświęcony, zwany 
lucus Maricae, lub samo Mariea. 

Marinua, a, um, do morza nale¬ 
żący, w morzu urodzony, morski, 
humor, latex, Yeuus. 

Mart ta, ae, i. patrz maritus. 
MaritiUs, e, małżeński, vestis. 
Maritimua, a, um, na morzu znaj¬ 
dujący się lub odbywający się, 
praedones, imperium, cursus, di- 
micatio; nadmorski, ciritas, ora, 
Tilla; maritima, orum, >«. pomo¬ 
rze, okolice nadmorskie. 

Mirlto, 1. żenić, -wydawać za 
mąż; — przenoś, przywiązywać la¬ 
torośl do podpory, do drzewa, 
adulta ritiurn propagine altas ma- 
ritat populos. 

Marltua, a, um, małżeński, do mał¬ 
żeństwa należący; rzeczow. mari¬ 
tus, i, m. mąż, małżonek, i man¬ 
ta , ae, i. żona, małżonka; poet. ma¬ 
ntu® olens, kozich 

Marius, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu, przym. do Maryuazs na¬ 
leżący, stąd: Marianus, a, um, 
maryański. 

Marmarides ae, m. mieszkaniec 
z Marmaryki (w Afryce). 
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M*rmor, Sris, ta. marmur, dueent 
de toarmore rultus; u poet. płasz¬ 
czyzna morska, morze, bindom; 
in lento luctautur msrmore tourne; 
spumant rada marmore rento. 

M&rmóreus, a, urn, z marmuru, 
marmurowy, poet. podobny do 
marmuru, biały, gładki jak mar¬ 
mur, cerviz, palma. * [lii. 

Maro, Snis, ta. imię Rzymskiej fami- 
Maronie, lub -Ta, ae, i. miasto 
a) w krainie Samnitów. i) w Tra- 
cyi; stąd: Marouitcs, ae, m. miesz¬ 
kaniec Maronei, Maroni ta. 

Marpisua, i, ta. góra na wyspie 
Paros; stąd; Marpesius, a, um, 
należący do Marpezu, cautcs, 
rupes. 

Marrublum, ii, n. miasto w La¬ 
ny um; stąd: Msrrubius, a, um, 
do Marrubium należący, gcus. 

MarrHoini, orum, ta. lud w Italii 
nad morzem Adryatyckićm; stąd: 
Marrucinus, a, um, Marruoyndw 
tyczący się. 

Mars, MartiSj j». bożek Wojny, 
ojciec Romulusa i Rema, stąd u- 
ważaiiy za bóstwo opiekuńcze na¬ 
rodu Rzymskiego; także: Stella 
Martis, Mars, planeta; stąd: a) 
rozruch wojenny, zgiełk, wrzawa, 
walka, bitwa, inradunt Martom, 
rozpoczynają walkę; suo Martę, 
o własnych silach, bez obcój po¬ 
mocy; także: rodzaj walki, equi- 
tem suo Martę pugnare (gdy jeź¬ 
dziec walczył siedząc na koniu); 
alieno Martę (gdy walczył pieszo 
zsiadłszy z konia); ó) szczęście wo¬ 
jenne, wypadek walki, aetjualo 
lub acquo Martę; M- anceps; c) 
waleczność, Marłem accendcrc can¬ 
tu; si patrii quid Martis babes. 
Stąd: «) Martialis, marsowy; tak¬ 
ie: do legionu Marsa należący, 
milUes; b) Martius, a, um, do¬ 
iłam należący, od niego pocho¬ 

dzący, marsowy, M. men sil, ma¬ 
rzec. Marsowi poświęcony, Calen- 
dae M., pierwszy dzień marca, 
campus M., pole marsowe; legio 
M., legion Marsa; — przenoś, wo¬ 
jenny bitny, M. proles; talie: do 
planety Marsa należący, fuigor. 

Mani, orum, ta. lud w Lacyum 
niedaleko jeziora Fncinns, miał 
czynny udział w wojuie ae sprzy¬ 
mierzeńcami, zwanej bellum so- 
ciale, pnyra. Marsns, a, um, do 
Marsów odnoszący eię, ducllum 
(bellum); aper; Marsicus, a, um, 
tyczący się Marsów. 

Marsuplum, ii, n. worek na pie¬ 
niądze. 

Marsy**, lub -ya, ae, m. satyr, 
flecista; 2) rzeka we Frygil wiel¬ 
kiej, wpadająca do Meandra. 

Martialis, e, patrz Mars. 
Martioola, ae, ta. i i. czciciel albo 
czciciolka Marsa. 

Marti*en*, ąe, ta. i i. syn lab 
córka Marsa. 

Martius, a, um, patrz Mars. 
Mas, mSris, m. męzli, rodzaju męz- 
kiego; rzeczow. mężczyzna, samiec; 
2) mężny, odważny, śmiały, ani- 
mos mares ezacuit. 

Maacultnua, a, um, męzld. 
Maseulus, a, um, męzki, genus;— 
przenoś, mężny, odważny, nieu¬ 
straszony, proles. 

Mass*, ae, i. massa, materyalnie¬ 
wyrobiony, bryła, lactis coacti, 
sór, auri; acris; quae pressa dra 
massa latucro sub illa (o pier¬ 
wiastkowym odmęcie żywiołów 
świat składających). 

Massaesyii, oram, ta. lud w Ku- 
midyi. 

MasaAgetae, arujn, ta. Ind w Scy- 
tyi azyatyckicj nad morzem Ka- 
spijskióm. 

Massious. i, ta. góra między 'La¬ 
cyum i Kampanią; vtnnm M.; hu- 
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nor M. i samo Massieum, wino 
massyckie. 

MsMllIa, ae, i. miasto w Gallii 
narboneńskićj; Massiliensis, e, do. 
M&ssyiii należący i Massilienses, 
ium, m. Massylieńczycy. 

Mawyll, orum, m. lud w Numi- 
dyi; stąd' Massylus, a, urn, mas- 
sylski, w ogóle: afrykański. 

Maatruoa lub -ga, ao, i. kożuch 
barani; stąd: mastmcatus, a, urn, 
takim kożuchem odziany. 

JSatara, patrz Materia. 
MateUio, ónis, i. nocne naczynie. 
Muter, tris, i. matka, (o boginiach, 
ludziach i żwier/.ętach), magna ma¬ 
ter deorum, Cybele; żona, mał¬ 
żonka, matres atque viri; pani, 
gospodyni domu, mater familias;- 
przenoś. pień drzewa, abscindens 
plantas de corpore matrum; źró¬ 
dło, przyczyna, początek czego, 
sapientia bonarum artium mater; 
intemperantia omnium perturba- 
tionum mater; poet.: miłość ma¬ 
cierzyńska, matrem labare sensit. 

Materoula, ae, i. mateczka, ma- 
tuleńka. 

Materia, ac, i materies, ei, f. ma- 
teryal, przedmiot do pożywienia, 
palenia, budowli i Ł p.; orum du- 
rum Talentissimae materiae est; ar¬ 
bom m consectione omnique materia 
partim ad calefaciendum igfci adhi- 
bito et ad mitigandum cibum uti- 
mur, partim ad aedińcandum; — 
przenoś, a) powód, przyczyna, sc- 
ditionis, belli, malorum, umdiac; 
b) materya, treść, przedmiot, ad 
jocandum; sermonum; artis, aequi- 
tatis; sumite materiam, qui scri- 
bitis, łestris aequam riribus; pro 
m., stosownie do przedmiotu; poet.: 
zasób, zapas, £cti; c) usposobienie, 
in humanis animis; ad audaciam, 
ad cupiditatem; ingentis decoris; 

p.-i. w. 

aticujus; poet:charakter, non ram 
materia digna perire tua. 

Materio, 1. z drzewa budować, ae- 
des małe materiatae. 

Materior, Sri, robić zapas drze¬ 
wa, sprowadzać drzewo. 

Matćria lub materia, is, lub ma- 
tara, ae. i. (wyraz celtycki) ro¬ 
dzaj pocisku. 

Meternue, a, um, macierzyński, 
od matki pochodzący. 

Matertera, ae, i. siostra matki, 
ciotka. 

Mathematioua, a,um, matematy¬ 
czny; Ttectoic. matematyk. 

Matinua, i, m. góra w Apulii; 
ztąd: Matinus, a, um, do Mstinu 
odnoszący się, apis Matina; eacu- 
mina. 

Matiaoo, ónis, i. miasto w Gallii 
lugduneńskiój. 

Matlus, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Mat raiła, ium, n. święto bogini 
zwanej Mater Matuta, które ob¬ 
chodziły same tylko kobiety 11. 
czerwca. 

Matrłoida, ae, n. matkobójca. 
Matricldtum, ii, n. matkobójstwo. 
MRtrimónium, ii, n. małżeństwo, 
babere aliquam in matrimonio, 
mieć za żonę; in matrimonium du- 
cere, ożenić się. 

Matrimus, a, um, mający matkę 
jeszcze żyjącą. 

Matrii, Icis, i. maciora. 
Matrónu, ae, i. niewiasta powa¬ 
żna stanem i wiekiem; w ogóle: żo¬ 
na, małżonka. 

Matrcna, ac, m. rzeka w Gallii 
iugduneńskiej, Marna. 

Matronalla, e, ściągający się do 
matrony, małżeński, matronalla, 
ium, święto obchodzone przez ko¬ 
biety w marcu na cześć-Marsa. 

Matruólia, is, m. i i. brat ciote¬ 
czny lub siostra. 

17' 
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Kitli, ae, Ł matu, regóżka z si¬ 
towia. 

Maturite, przyst. wcześnie, ry¬ 
chło. 

Maturitio, Onis, i. kwapienie się, 
przyśpieszenie. 

MatOre, przytl. w czas, w porę, 
occurrere, son tire; h) prędko, wcze¬ 
śnie, proficisci, ycnire i t. p ; ei- 
■pectatione maturius (prędzej ani¬ 
żeli się spodziewano); zaprędko, 
maturę decessit, maturę eenem 
fieri. 

Mataresoo, maturui,3. dojrzewać, 
frumentum; — dorastać, dochodzić 
lat, wieku dojrzałego, puella; — 
przenoś, przychodzić do doskona¬ 
łości, rirtus maturescens. 

Maturitaa, Stis, i. dojrzałość, fru- 
gum, frumentorum: właściwa po¬ 
ra, czas po temu, aetatis ad pru- 
dentiam; temporam; rei; -przen. 
dojrzałość, doskonale rozwinięcie, 
ilłńd in me esse perfectum et ha- 
bere matnritatem suam. 

Maturo, 1. dojrzałość przyśpieszać, 
annus maturat u ras; na str. bier. 
dojrzewać, — przenoś, a) w czasie 
właściwym, w stosownej porze co 
robić, multa maturare datur, poct.; 
b) przyspieszać, coepta; alicui mor- 
tem; necem; iter; fugam; z tryb. 
bezok. venire, ab urbe proficisci, 
tmnsducere; pergere iter; signum 
dare; 2) nieprzeeb. śpieszyć, in 
Africam; maturandum ratus; ma- 
turitc opus est. 

Matun-s, a, um, dojrzały, frages, 
poema; o wieku: dojrzały, doro¬ 
sły, pełnoletni; także: sędziwy, 
stateczny, aevi maturus Acestcs, 
pod względem rozwinięcia dzia¬ 
łania: dojrzały, przysposobiony, 
blizki, seditio. quae jam matura 
ridetis; causa belli (nieżycie uza¬ 
sadniona): maturuin vidcbatur re¬ 
pet! patriam (zdawało się, że jest 

stosowna pora); także: maturum 
ratus; quibus erat missio matura; 
scribendi eispectandum tempus 
maturius (właściwszy); aetas ma¬ 
tura tantis rebus; w odniesieniu 
do rozumu: dojrzały, animi lub 
animo, u poet.; 2) wczesny, rychły, 
hiems, decessio, mors, bonores; 
sum maturior illo (wcześniej przy¬ 
byłem); nagły, prędki, szybki, 
Yictoria, judicium. 

Matilta, aa, i. Ino, córka Kadmti- 
sa, jako bogini zwana u Rzymian 
Mater Matula, u Greków Leu- 
cotbea. 

Matutinus, a, um, porankowy, 
ranny, tempora; salutatio: poet. 
pater (Janus) m. w rannej porze 
wzywany;* Aeueas se m. agebat, 
rano przybył. 

Mauri, oram, m. Maurowie;przyzn¬ 
aj Maurus, a, um, do Maurów 
należący; w ogóle: afrykański, 
także: punicki; i) MauriłSnia, ae, 
i. kraina Maurów w pólnocnćj 
Afryce. 

Maurfisia, ae, i =Mauritania; stad: 
Maurusius, a, um, maurytański, 
w ogóle: afrykański i Maurusli, 
Manruzyanie, Maurytanowie. 

Marore.tis,™. wyrazdaw. i poet — 
Mars; stąd: MaTortius, a, um, 
marsowy, do Marsa należący, po¬ 
chodzący od niego, rzeczow. o Mc- 
Icagrze, który był synem Marsa. 

M&riłia, ae, i. szczęka. 
Maxime, patrz magis. 
Maximopere, patrz magnopere. 
Maxlmus, patrz m&gnus. 
Maznoa, ae, i. główne miasto Kap- 
padocyi. 

MazŁcao, aram, i. miasto w Indyach. 
Meatua, us, m. ruch, przechód, 
bieg, solis lunaeque. 

Meddix, icis, m. urzędnik u Gs- 
ków; stąd-: Meddiituticus, naj¬ 
wyższy urzędnik. 
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Media, ae, i. córka Eety króla 
KolcMdy, siostra Absyrta; gło¬ 
śna z czarów; stąd: Meaeis, Idis, 
i. należąca do Medci, czarodziej¬ 
ska, torba. 

Modela, ae, i- leczenie, lekarstwo. 
Medeor, 5ri, leczyć, być pomo¬ 

cnym, zaradzać, wlaś. i przenoś, 
z przyp. 3 rzadko z 4; morbo, ca- 
piti; inopiae rei frumcntariaejin- 
commodis ommnm; ars medendi, 
sztnka leczenia; medens, lekarz. 

Modi, ornm, n. Medowie, mie¬ 
szkańcy krainy zwanej Media, ae, 
i. Medya; w ogóle: Persowie, As- 
syryjczycy, Partowie; w licz. poj. 
Medus, Medyjczyk, Pers; stąd: 
Mcdicus, a, urn, medyjski; w ogó¬ 
le: perski, assyryjski. 

Medlaatlnua, a, urn, sługa, nie¬ 
wolnik do różnych posług używany. 

Medle&bilis, e, dający się uleczyć. 
Modioamen, Inis, r. lekarstwo, śro¬ 
dek ratowania zdrowia, vit* me- 
dicamine reddila; poet. czary, 
agnus medicamine fiet; przypra¬ 
wa; poet. piększydło, bielidło, 
formae. 

Medlo&mentum, i, r. lekarstwo 
wewnętrzne lut zewnętrzne; me- 
dicamentis delibutus; salubre, sn- 
lutare;—przenoś, środek pomocni¬ 
czy, labornm; trucizna; piększy- 
dlo; — przenoś, środki przyozdo¬ 
bienia mowy, mcdicamenta fuca- 
ti candoris. 

Medloatus, a, un, pomocny zdro¬ 
wiu, służący do leczenia. 

Medioatus, us,« czarowanie,czary. 
Mediclna, ae, ż. lekarstwo, medi- 
cinam adbibere, dare alicui; nau¬ 
ka lekarska, m. ewerccre;—przen 
środek zaradczy przynoszący ul¬ 
gę, pociecha, non egeo mediciua; 
ezspectare medicinam temporis. 

Medioo, 1. leczyć, uzdrawiać; — 
przenoś, przyprawiać, zaprawiać, 

zwilżać, smarować, nacierać i t p. 
u poet. i późn. pisarzy; somnus 
medicatus (czarami sprowadzony). 

Medicor, 1. leczyć, u poet. 
Mcdicus, a, urn, leczący; digitus 

mcdicus, lub samo med., czwar¬ 
ty palec u ręki; rztczow. medi- 
cus, 1. m. lekarz. 

Modle, przysł. miernie, średnio. 
Medietas, Mis, ż. środek. 
Medlmnum,i, n i -us,i,»»mia¬ 
ra u Greków zawierająca około 12 
garncy; przyp. drugi L m. medi- 
mnum. 

Mediooris, e, mierny, niewiele 
znaczący, mało ważny, w znacz, 
wlaś. i przenoś.; orator, familia, 
eloąuentia; non m , znaczny; non 
m. snimus, wzniosły, wysoko się¬ 
gający; medioerja gerere, rzeczy 
małćj wagi robić. 

Medioeritas, atis, i. mierność, nie¬ 
wielkie znaczenie, medioeritas, 
<juaeestinternimium et param; ma- 
gnificentiam ad mcdiocritaiem re- 
vocare; aurea, iugenii;indicendo. 

Mediocriter, przysł. miernie, śre¬ 
dnio; non m., znacznie, bardzo, 
niemało; 2) łagodnie, z umiarko¬ 
waniem, non m. ferre aliquid. 

Mediol&nuro, i, R. miasto Insn- 
brów w Galliicyzalpińskiej; stąd: 
Mediolanensis. e, należący do 
Medyolanu, i Mediolanenses, ium, 
m. Mcdyolanczykowie 

Mediomatrioi, oram, m. lud w Gal- 
lii belgijskiej. 

Medion, ónis, miasto w Akarna- 
nii; stąd. Medionii, oram, rtt. 
mieszkańcy Medyonu. 

Medlt&bundus, a, um, zamyślo¬ 
ny, pilnie się nad częm zastana¬ 
wiający. 

Meditatlo. onis, i. rozmyślanie, 
zastanawianie się, rozwaga w ce¬ 
lu uskutecznien a czego, obeundi 
munehs; sanlti naturae rittum mc- 
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ditalione suslulerunt, sposobienie 
się do czego, mortis; futari mali. 

Meditorrinens, t, om, śródziem¬ 
ny, opodal od morza leżący, re- 
gio; rzectow. meditcrranea, ornm, 
n. środkowa część krajn. 

Maditor, 1. rozmyślać nad czćm,' 
rozważać, roztrząsać; aliąuid, de 
alfqua re; ze zdań. względ: medi- 
tabor, quomodo cum illo loquar, 
meditatua, bier. rozważany, roz¬ 
trząsany, nihil foci non antę me- 
ditatum, Cic. Hamsp. 2 ; szczeg. 
myślćć o czćm, w celu przyspo¬ 
sobienia, rersiis; ad dicendum; 
in proelia; także, z tryb. bezok. 
proficisci: ślęczyć nad czćm, pil¬ 
nie się ćwiczyć, Demosthenes per- 
iiadt meditando. 

Medium, ii, patrz medius. 
Media' a, urn, 1) w przestrzeni 
a) średni, we środku znajdujący 
się, z przyp. 2; eiigcrc locum ca- 
ram regionum mediom; poet. me¬ 
dium cooli terraeque per aćra, 
(między); także: medio coeli ter- 
raeque; pośród, in m. colle, a me¬ 
dio spatio, od połowy; ex medio 
itinere, wśród podróży; e mediia 
Caesaris pariibns, z pośród; rzecz. 
medium, U, n. środek, punkt środ¬ 
kowy, mianow, w wojsku: hufiec, 
oddział średni; w państwie: miej¬ 
sce, w którem się coś publicznie 
odbywa, w którem kto publicznie 
występuje; stąd: in medio pone- 
re, przedstawić do wspólnego na¬ 
radzenia się; in medio relinquere, 
rzecz nierozstrzygnioną zostawić; 
w ogóle: powszechność, świat,ży¬ 
cie, de medio recederc, ustąpić 
z miejsca pablicznego; aiiquem 
toilere de medio, zgładzić,sprzą¬ 
tnąć, zabić; e medio, z życia pu¬ 
blicznego; Ycrba e medio, słowa 
powszechnie znane, i t p.; in me¬ 
dium proferre aliąuid, dać się 

słyszćć, odezwać się z czćm; pu¬ 
blicznie coś objawić; in medium 
quaerere, dare (na użytek publi¬ 
czny); in medio posita (rzeczy do 
wspólnego wszystkich użytku słu¬ 
żące); in mediom coniulere, wspól¬ 
nie się naradzać względem przed¬ 
miotów dobra publicznego; bj - 
przenoś, we środka stojący, trzy¬ 
mający się drogi średnićj; skła¬ 
niający się na dwie strony; u poet, 
pośredniczący lub przeszkadzają¬ 
cy, medium se gerere; pacis bol- 
lique medius; fratris et sororis 
(między bratem i siostrą); paci se 
medium offerre (być pośredni¬ 
kiem); bezstronny, dwuznaczny, 
obojętny, responsum; mierny, ma¬ 
ło znaczący, zwyczajny, pospoli¬ 
ty — mediocris, bella, rnlgns, 
plebs; non m., niepospolity; 2) 
w odniesieniu do czasn: pośredni, 
półowiczny, środkujący między 
dwoma punktami czasu, m. dies, 
południe: in medios dormire di . 
(do południa); media aestate, wśród 
lata; stąd; medio sermone, wśród 
ro7.mowy; rzeczaw. medium, ii, *. 
środek, czas pośredni; poet.: nec 
longnm in medio tempus, nie wie¬ 
le upłynęło czasn w pośród tego. 

Medins Fidius, patrz Fidius. 
Medix, patrz Meddiz. 
Medobrego, ae, i. miasto w La- 
zytanii- stąd: Medobregenses, ium, 
w». Medobregensowie. 

Modom, ontis, m. syn kTÓla ho 
drusa, pierwszy arebon w Ate¬ 
nach; stąd MedontTdae, aruin, 
m. potomkowie Medonta. 

Medulla, ao, i. szpik, rdzeń, ją¬ 
dro; — przenoś, o uczuciu wewnę- 
trznćm boleści: est (comeditt mol- 
lis flamma medułlas; certius ac- 
cipiet datnnua propiusąue moduł 
lis; o serdecznćm przywiązaniu: 
tu mihi baeres in medullis. 
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Medullia, ae, i. miasteczko w La- 
cyum; stąd: Modullinus, a, nm, 
z Medullii rzymski przydomek. 

1. Medus, i, w. pata Medi. 
2. Medus,- i, m. rzeka w Perryi; 

poet.: Medum flumen, 2) syn Me- 
dei. 

Mednsa, ae, i. córka Fcrkusa, 
matka Pegaza, jedna z Gorgon 
(pata Gorgo), stąd: Medusaeus, 
a, urn, do Meduzy odnoszący się. 

Megaera, ae, i, jedna z trzech 
furyj. 

Megalensta i Megaleeia, ium, n. 
Megalezya, uroczystość obcho¬ 
dzona na cześć Cybeli zwanej Ma¬ 
gna Mater w dniu 4 kwietnia: 
także: Mcgalesia ludi. 

MegalopóU*, is, i. miasto w Ar¬ 
kady!; stąd: a) Megaiopolltae, 
arum, m. Megalopolici. b) Megalo- 
polit£nus, a, um, mogalopolitanski 
i Megalopolitani, Megalopolitanie. 

Megara, ae, i. zwykle: Mcg&ra, 
oram, n. miasto w Megarydzie, 
stąd: a) Megareus, a, um, me- 
garejski; Megarea, orum, n. pola 
do Megary należące., i) Megareus, 
ei i eos, m. z Megary. c) Mega- 
ricus, a, um, do Megary należą¬ 
cy i Hegarici, orum, n. zwo¬ 
lennicy Euklidesa z Megary. d) 
Megarus, a um, do Megary należą¬ 
cy, 2) miasto w Sycylii. 

Megarene, eos, m, patrz Mogącą, 
2) syu Neptuna, ojciec Hippome- 
nesa, stąd. Megaróius, a, um, 
do Megareusa należący. 

Megiria, Mis, i. miasto w Sycylii. 
Megarus, a., um, patrz Megara. 
Mehereule, patrz Hercules. 
Majo, Srs, mocz wypuszczać. 
Mel, mellis, n. miód; przenoś, sło¬ 
dycz, przyjemność, hoc jurat et 
melli est; febs enim, manare po8- 
tica mella te solum. 

Mo tao, arum, i. i Molos, ium, i 
miasteczko w Samnium. 

Melarapus, pSdis, m. syn Amy- 
taona, lekarz i wieszcz. 

Melanohólieus, a. um, melancho- 
liczny. 

Melanippe, fis, i. siostra Antyo- ty królowej Amazonek; 2) córka 
iola lub Dcsmonlesa, matka Bea¬ 

ta i Ankia. 
Melanlppus, i, m. syn Akasta, 
Tebańczyk. 

Melanthiu*, ii, m. pasterz kóz 
Ulissesa. 

Moiantho, us, ż. córka Deukalio- 
na i nimfy morskićj 

Molanthus, i, m. rzekaSarmacyi; 
2) król Elidy, ojciec Kodrusa. 

Melanurus, i, m. gatunek ryby 
morskiej. 

Mela*, Snis, lub Snos, m imię 
kilku rzek: w Tessalii, Tracyi 
i w innych miejscach. 

Meldi, orum, m. lud w Gallii cel¬ 
tyckiej. 

Mele&ger i MeleAgroa, i, m. syn 
Eneusza króla Kalidonii i Altei; 
stąd: MeleagrMes, um, i. siostry 
Meleagra. 

Meliboea, ae', i. miasto w Tessa- 
lii; stąd: Melihoeus, a, um, me- 
libejski, dux (Filoktet); pur¬ 
pura 

Melioerta, lub -tes, ae, Jit, syn 
Inony i Atamauta. 

Melicus, a.-um, muzykalny, li¬ 
ryczny, sonus, pocma. 

Melilćtos, i, i. i -ton, i, n. ga¬ 
tunek koniczyny. 

Melior, patrz bonus. 
Melisphyllum, i, n. melissa. 
Molita, ae, i -E, Es, i. wyspa Mal¬ 
ta między Sycylią 1 Afryką z mia¬ 
stem tegoż nazwiska; stąd: Meli- 
tensis, e, melitenski, maltański. 
x Malty; 2) nazwisko nimfy mor- 
•kićj. 
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Mellus, patrz bcne i bonus. 
Meliusc-ule, przysl. lepiej nieco, od 

meliuscnlns, a, um, trochę lepszy. 
Melis, i Mela, ae, t. rzeka w Ita¬ 
lii wyższćj. [apis. 

Mellifer, era, erum, miodorodny, 
MelUtus, a, um, miodowy, miodem 
zaprawny; — przenoś, miły, przy¬ 
jemny. 

Melodunum* i, n. miasto w Gallii 
celtyckićj. 

Melo*, n. śpiew, pieśń, poet. 
M*lot, i, i. jedna z wysp Spora- 
dyjskich na morzu. Egiejskićm; 
stąd: Melin*, a, um, do wyspy 
Melos odnoszący się, 

Melpomóne, es, L muza poeryi 
tragicznej. 

Membrana, ae, i. błona w ciole 
Zwierząt; poet. skóra węża; par- 
gamiu do pisania. 

Membran ula, ae, i. skóreczka, per¬ 
gamin. 

Mambr&tim, prtptł- częściami, 
członkami, od członka do człon¬ 
ka; deperdere sensum; — przenoś, 
pojedyaczo, po szczególe, w zda¬ 
niach krótkich, urywkowych, di- 
cere. 

Mamb rum, i, n. członek ciała; 2) 
część całości, np. domn, okrętu; 
część okresu. 

Memat, patrz ego. 
Memini, isse, przypominać sobie, 

miętać, mieć w pamięci, z prz. 
lub 4. constantiae; beneficja, 

nnmeros; et haec meminisse jnra- 
hit; z przyim. de, de omnibus; 
z przyp. 4 i tr. bez. memini te 
mini narrare; meministis, me ita 
distribnisse; ze zdaniem względ.: 
meministis, (juanta homlunm esset 
admiratio; ze spój. qnnm, memini, 
quum mihi desipere ridebare; 2) 
wspominać o czćm, wzmiankować, 
meministi de ezsnlibns. 

Mammlus, a, um, nazwanie Bzym- 

skiego rodu; stąd' McmmKnus, 
a, um, do Memmiusza należący. 

Menrnon, onis, m. syn Tytosa 
i Anrory, król Etyopii; stąd; 
Mamnonius, a, um, wschodni, 
color (czarny); 2) Grek z wyspy 
Rodus, wódz Daryusza Kodoma- 
na; 3) wódz Aleksandra Wiel¬ 
kiego. 

Memor, 5ris, pomny, pamiętny, 
iristinarum rirtutum; wdzięczny, 
beneficiomm; mściwy, ob i ram 
memorem saerae Junonis; b) bacz¬ 
ny; c) mający dobrą pamięć; 2) 
przypominający nam co, impres- 
sit memorem dente notam; per- 
acribere aiiquid memori Torsu. 

Memorsbilit, e, wspomnienia go- 
day, zasługujący na wspomnienie, 
znakomity. 

Meznorendua, a, um, pamiętny, 
pamięci godny. 

Memórie, ae, i. pamięć, władza 
przypominania, bona, tenacissima; 
memoria tanta fuit, memeriae Ban¬ 
daże: mamonom eiercere; memo¬ 
ria comprehendcre, complecti, te- 
nere; hoc in memoria mea peni- 
tns Insedit; boc est mihi in me¬ 
moria; ex memoria ezponere (mó¬ 
wić z pamięci); 2) pamiętanie; a) 
w odniesieniu do przeszłości: przy¬ 
pominanie, alicujus inb alicnjns 
rei, memoria dignns; memoriam 
alicnjns rei deponere; memoria 
alicnjus rei eicidit Inb abiit inb 
abolerit (zapomniano o ctóm); in 
memoriam alicnjns rei redire 
(przypomnićć); memoriam rei obli- 
łione dciere (zapomnićć); baec res 
affert mibi memoriam Platonis 
(przypomina mi); b) względem rze¬ 
czy przyszłych: myśl, rozmyśla¬ 
nia, perleni!; belli inferendi; 3) 
często się odnosi do czasu i rze¬ 
czy przeszłych, których trwa pa¬ 
mięć; nostrt memoria, za naszych 
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czasów; philosopbi hujus memo- Mendai, Icis, kłamliwy, ntaow, 
riae; usqne ad nostram memoriam, kłamca; — przenoś, o rzeczach 
aż do naszych czasów; in Omni nieiywot.: aj lodzący, zwodniczy, 
memoria; omni m. et anto et po- cisa, speculuffi, forma; poct. fun- 
stca; paullo supr* hanc m.; pue- dns, grunt, który zdaje się wicie 
ritiae memoriam repetere; memo- obiecywać, a zawodzi nadzieję; 
ria mtfltorum annorom; post ho- b) zmyślony, fałszywy, dauinum, 
minuta memoriam, jak dawno pa- infamia; c) nienaturalny, przypra- 
mięć ludzka zasięgnąć może; stąd; wny, pennae. 
zdarzenie, wypadek, reteris eu- Mendec, 5tis, ł. miasto w Egip- 
jusdam memoriae recordatio; opo- cie; stąd: Mendesius, a, um, men- 
nadanie, dzieje, pamiętniki, de dezyjski. 

Magonis interitu duplez memo- Mendioitaa, Stis, i. żebractwo, 
ria prodita est; m. publice. stan wielkiego niedostatku, men- 

Memorlóla, ąe, i. mała pamięć. dicitatem perpeti. [mnżnę. 
Memoriter, p-rzytl. na pamięć, z pa- Mendico, 1. żebrać, prosić o jal- 

mięci, respondere, pronnnciare; Mondious, a, um, żebracki, bar- 
pTzypominając co sobie, cogno- dzo ubogi; nęci żebrak; w licz. 
sceTe. mn. o kapłanach Cybeli, którzy 

Memóro, 1. wspominać, opowia- dla siebie jałmużnę zbierali; — 
dać. mówić,’ ałiąnid lub z 4 prz. przenoś, instrumentom mendicam, 
i tryb. bez.; de aliqaa re; ze zd. narzędzie bardzo nikczemne, 
względ. Mendóse, pnyst. błędnie, niepo- 

Memphis, is, lnb Idis, i. miasto prawnie, scribere. 
w środkowym Egipcie, stolica Mendósus, a, nm, błędny, niepo- 
królów Egipskich; stąd; a) Mem- prawny, pełen błędów, historia 
phitlcus, a, um, tyczący się mia- mendosior, 2) robiący błędy, np. 
eta Memfis, albo Egiptu, poet.: w pisanin, serrns. 
b) Memphltis, Idis, i. należąca do Mendum, i, n. i menda, ao, i. 
Memfis lnb do Egiptn. wada, skaza na ciele; — przenoś. 

Usuw, rum, i. miasto w Sycy- błąd, omyłka w pisaniu, raeho- 
lii;stąd: Menaeni, orum, m. Me- waniu, librariorum menda tollere. 
neficzycy. Meneelea, is, m. retor z Alabandy, 

Menander, i -dros, 1, »». poeta stąd: Mcneclius, a, um, do Me- 
komiczny, Ateńczyk; 2) wódz Ale- neklesa należący, 
ksandra Wielkiego; 3) wyzwolę- Menelaus, lub -os, i,n. syn Atreu- 
niec Ampiusza Balba. sza, brat Agamemnona, mąż He- 

Menapil, orum, w>. lud w Galiii leny. 
belgickićj; stąd: Menapia, ae, f. Menonlua, a, um, nazwanie Ezym- 
główne miasto tego ludu. skiego rodu; stąd: MencniSnus, 

Meodaoium,li, n. kłamstwo, men- a, urn, meuenisński, do Menenin- 
ilado fallere; zmyślenie, poeta- sza należący, [spa przy Afryce, 
mm; — przenoś, o przedmiotach Meninz, lub Menii, gis, i. wy- 
nieżywotnych: złudzenie, oculo- Mannie, is, f. miasto w Babilonii, 
rum TdiquoTumque eensnnm. Menoeceua, ei i eos, m. syn Kreon- 

Mendadnne&lum, 1, a małe kłam- ta, króla Tebańskiego. 
stwo. Kenoetioa, ii, m. syn Aktora, oj- 
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ciec Patrokla, który stąd nazywa] 
sic hleuoetiades, ae, m. 

Mens, mentis, i. a) umysł, sposób 
myślenia, usposobienie umysłu, 
sana, dirina, tida, prara; restrae 
mentbs atque sententiae; stąd: b) 
serce, dusza, animi, qui nostrae 
mentis sunt, skłonności, uczucia 
naszćj duszy: quorum mentes sensus- 
quevuineras, *) rozum, mens ctra- 
tio; mentem ammumque perturbare; 
mente compreneadere lub complec- 
ti, pojąć rozumem, esse suae mentis: 
suae mentis eoinpotem esse, inlec 
zdrowy rozum; mente captus ino 
inops mentis, obłąkany, pozba¬ 
wiony rozumu; ammus et mens, 
serce i rozum : mentis acieg; men- 
tem intendere; d) rozwaga, rozmy¬ 
ślanie, zastanawianie się, przyto¬ 
mność umysłu, quae tan ta mente 
Kant; mens destituit aliquem; mens 
ut redii t; mentem eripere, prae- 
pedire, colligere; e) myśl, mentem 
injicero, dare, mittere, rzucie, na¬ 
sunąć; podać myśl; yenit in men¬ 
tem, przychodzi na myśl, z prz. 
1. łub 2 osoby lub rzeczy, która 
przychodzi na myśl: si quid in 
mentem yeniet; solet mihi in men¬ 
tem vemira iilius temporis; in men¬ 
tem venit omnibus hominis iilius; 
sauare mentes, na lepsze myśli 
naprowadzić; stąd: mniemanie, zda¬ 
nie, eadem mente esse; longe mi¬ 
hi alia mens est; zamiar, przed¬ 
sięwzięcie, hac mente; muta jam 
istam mentem; classem ca mente 
comparaTit, ut-; f) odwaga, addc- 
re mentem; 2) jako bóstwo myśle¬ 
nia, rozwagi. 

Mensa, ae, i. stół jadalny, apud 
mensarn; mensas onerare dapibus; 
pisces imponere mensis; — prze¬ 
noś. jedzenie, potrawy, mensa ae- 
cunda, drogie danie, wety; b) 
bank, stół bankowy, numerarit 

a mensa pnblica; c) ołtarz albo 
skład naczyń poświęconych, meu- 
sae deorum. 

Menaariua, ii, m. bankier pu¬ 
bliczny; m. triumviri lub quin- 
queviri, bankierowie ustanowieni 
od senatu do uregulowania wypła¬ 
ty długów 

Mensio, ćms. ż. mierzenie, roz¬ 
miar. 

Mensis,is, m.miesiąc, pnmo men¬ 
so, na początku miesiąca. 

Menaor, oris, m. miernik, mensor 
signarii Łumum limite. 

Monstrum, s, um, każdo miesięcz¬ 
ny, usur?; 2) miesięczny, trwający 
przez miesiąc, na jeden miesiąc 
obr&chowauy, stąd. inenstruum, i, 
n. żywność jednomiesięczna. 

Mensflra, ae; i. mierzenie, mia¬ 
ra, narzędzie, naczynie, za pomo¬ 
cą ktoręge co się mierzy, mensu- 
ram rei facere; mensurae ex aqua, 
patrz ckpsydra; majora mensura 
reddere; nosse meu;uras itinerum; 
qni modne mensurae medimnus 
appellatur, — przenoś, ficti men- 
6Un crescit (wielkość); mensurrm 
nominis implere, dosyć uczynić, 
odpowiedzieć wielkości oczekiwa¬ 
nia. 

Menta, ae, i. mięta. 
Meatio, ónis, i. wzmianka, wspo¬ 
mnienie, mentionem facere alicn- 
jus rei Lub de aliqua re lub de 
aIiquo; szczegół, przedwstępne 
przełożenie łub wniosek w senacie 
lub na zgromadzeniach Indu, men- 
tionem iutuiit, qmd eo die fa- 
ciendum esset; także: m. habere, 
jacere, movere, agitare; m. de 
aliqua re inchoare. 

Mentior, 4. kłamać, nieprawdę 
mówić, ne joco qnidem mentin, 
de aliqua' re; in aliqua re; — 
przenoś, łudzić, zawodzić, frons, 
oculi, Tultus saepe mentiuntur,meu- 
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tiens, wniosek fałszywy, w szczegół, 
a) zmyślać; b) nie dotrzymywać 
słowa, przyrzeczenia, honestius; 
alicui; 2) z przypad. 4 zmyślać 
co, wymyślić, fałszywie co po¬ 
wiedzieć, aliqaid lub z 4 przyp. 
i tr. bez.; poet.: zawodzić, segee 
mentita spem; stąd: a) fałszywie 
co przedstawiać, używać czego 
za pozor, łudzić, udawać, auspi- 
cia; fugac causam, capitis doło¬ 
wa; także, mentitus w znacz. bier. 
zmyślony, ndany, i t. p. primi 
clipeos mentitaque teia aguoscunt, 
et m> mentitis superoa celasse fi- 
gnris; b) fałszywie przywłaszczać, 
przybierać postać osoby lub rze¬ 
czy, regiae stirpis lub alicnjns 
originem; centom bguras; także: 
nec rarios discet mentirl lana oo- 
loree. 

Mentor, Kris, m. sławny plasko- 
rzeżbiarz; jako imię pospol., na¬ 
czynie ozdobione rzeźbą jego ro¬ 
boty, n poet; 2) wódz Daryusza 
Kodomana. 

Mentora, i, «. podbródek. 
Meo, 1. iść, jechać, płynąć, krą¬ 
żyć, celcri eqno per teiga amais; 
qna sidera lege ueareut. 

Mephitta, ta, i. wyziew szkodliwy, 
Merioua, a, urn, czysty, nie mie¬ 
szany, nie fałszowany, rinnm me- 
ractaa. 

MeroabiUa, e, kupny. 

MeroMor, oris, m. kupiec, han¬ 
dlujący; 2) kupujący, nabywają¬ 
cy co przez kupno, mercateres 
prorineianua. 

HKMtfim, ae, i. kupiectwo, han¬ 
del , mereaturam łub meroaturas 
faeere, kupczyć, sajmeweesię ta* 
ptactwem. 

rtoMfctoe, os, m. kupceeaie, han¬ 
dlowanie, kopno i przedaż; 2) 
miejsce kupna i przedaży, targ, 
jarmark; 3) publiczne zgromadze¬ 

nie, literae recitatae in mercato 
Olympico. 

Móroedule, ae, i. mała nagroda 
lob małe dochody. 

Meroeniriuis, a, om, najęty, pła¬ 
tny, milce; eqnttes, scriba; rte- 
ctow. najemnik. 

Meroes, cćdis, f. zaplata, nagro¬ 
da, mcrcede conducere aliqnem; 
ndlitcs arcesscre mercede; także: 
m. temeritatis (kara); non sine ma¬ 
gna m., wielkim kosztem; non alia 
bibom mercede, nie pod innym 
warunkiem; 2) dochód, zysk, prac* 
dioram, hnbitationam. 

Meroor, 1. kapioctwem się tru¬ 
dnić, sprzedawać, ire mercatom, 
aliąnid ab aliquo. 

Mercfiriua, ii, m. syn Jowisz* 
i Mai, posłaniec bogów, bożek 
kupców, przemysłu, wymowy, 
ĆT-iczeńzapaśniczych. Posągi Mer¬ 
kurego, Herinae, patrz Hermes; 2) 
jedna z gwiazd. Stąd Mercurlh- 
lis, e, tyczący się Merkurego; 
.in Mcrcuriales lub samo Merc., 
uczeni i poeci, mianowicie liry¬ 
czni, ponieważ Merkury był wy¬ 
nalazcą liry; neczow. Mercuria- 
lee, urn, m. kupcy. 

Merda, ae, i. gnój, odmiot żwie- 
rzęcy. 

Mereo, menu, meritum i meteor, 
meritns, 2. zasłużyć, zarobić, po¬ 
zyskać, aliquid, qnid mereas lub 
mereri ve)is, ut-, cóżbyś wziął 
za to; poet.: hic meret aera liber 
6o*ita (mieć będzie wielu kupują¬ 
cych); otrzymać, pozyskać co dro¬ 
gą zasiąg, nomen, triumphum; 
nihil non renerationis; praemla, 
landem; immortalitatem; na złą 
stronę: zadu żyć, ściągnąć na sie¬ 
bie, odium, poenam; lub z tryb, 
bez.: meruit inter deos referri; 
meruisse mor:; ze spój. ut i tryb 
łącz.: quid hic meruit, ut jurę- 
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nes amitteret filios? także: nec 
meruerant Gracci, ut diriperen- 
tur. Często także: mercrl de ali- 
quo lub de aliijuare, przysłużyć 
się, położyć zasługę względem ko¬ 
go lub czego, de rcpublica bene 
mereri; małe mererer de mei6 ci- 
Ttbus; 2) służyć w wojsku, być 
żołnierzem, merere lub meren 
stipcndia; merere iriples stipen- 
dium, otrzymać żołd potrójny, 
sub a!iquo imperatora; mere- 
re impcrante aiiquo; equo lub 
equis, służyć r jeździć; pedibus, 
w piechocie. Stąd: merens, godny 
lub winny, bene merenti tribuit; 
scelus ezpendisse merentem; me- 
ritus, a, um, godzien, który za¬ 
służył, meriti jurenci, poet., które 
położyły zasługi; słuszny, nale¬ 
żący się, mors; dona, iracundia. 

Meretriclua, a, um, nierządny, 
wszeteczny. 

Meretrlcula, ae, ż. nierządnica. 
Mer£trtx, Tcis, ż. nierządnica. 
Merges, Itis,i. snop. 
Merge, mersi, mersum, 3. zanu¬ 
rzać, zatapiać, pogrążać, iuaquam, 
in mari, sub aequore, lub samo 
aequore; quatuordecim nares; bier¬ 
nie: utonąć, utopić się, być za¬ 
topionym, terrae profundo sala 
mersae; ad caput «quae Feren- 
tiuae mergi; «qu& langnida mer- 
gi; ricino in aequore; w ogóle: 
zapuścić w głąb, zagłębić, we¬ 
tknąć, utkwić, wsadzić, caput in 
terram effossam; in viscera; ca- 
nes immersis in corpore rostris 
dilacerant dominnm; o gwiazdach: 
mergi, zachodzić; — przenoś, a) 
ukryć, tu Hus in cortice; pogrą¬ 
żyć, aliquem malis; wtrącić, ali- 
quem funcie acerbo; mergi in 
TOluptatibus, zatopić się w rosko- 
azach; b) mersus Tino somnoque, 
bardzo pijany i w głębokim śnie 

pogrążony; mersus rebus secundis, 
zatopiony w szczęściu; c) niszczyć, 
pochłaniać, usurae mergunt sortem. 

Mergua, i, m nurek, ptak. 
Meridianus, a, um, południowy, 

tempus, hora; 2) w stronie połu¬ 
dniowej leżący, vallis. 

Meridiatio, ónis, i spoczynek 
w porze południowej. 

Mertdlea.ei, r. południe, czas po¬ 
łudniowy, permansit ad meridiem; 
2) strona południowa, ad meri¬ 
diem apectat. 

Maridio i meridior, 1. przesypiać 
się w południe. 

Meridnea, ae, *». kierujący wo¬ 
zem Idomeneusa w czasie wojny, 
Kreteńczyk. 

Merito, Sre, zasłużyć, zarobić, 
zyskać za pracę. 

Merito, pnytL słusznie, podług 
zasług. 

Meritum, i, w. zasługa, propter 
boc oj. merito tuo fec:; pro me- 
ritis talibus; merita et patris et 
fratris; ob m. Tictońae; magnitu- 
do tuorum in me meritorum; 2) 
wina, przewinienie, uchybienie, 
występek; non meo merito, nie 
z mojej winy; nallo meo in ie 
m chociaż nic względem niego 
nie zawiniłem, quo suo merito?; 
meriti sui in Harpagum oblitus; 
alterius meriti cur ego damna tu¬ 
li? 3) wartość, quo sit merito 
quaeque notanda dies. 

Meritua, a, um, patrz Mereo. 
Merce, es, Ś. wyspa Nilu wEtyopii. 
Me ropę, es, i. córka Atlasa, żona 
Syzyfa, jedna z Plejad. 

Meropa, Spis, m. król Etyopii, 
mąż Ktimeny, ojciec Faetona. 

Meropa, Spis, m. żołna, ptak. 
Meroa, i, m góra w ludy ach, 

z tój strony Gangesu. 
Meno, ire, zanurzać, topić w wo¬ 
dzie; — przenoś, mersari ciwili- 
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but undis, oddawać się sprawom 
publicznym. 

Merula.ae, i. kos; 2) gatunek ry¬ 
by morskiśj. 

Merula. ae, imię Rzymskiej fa¬ 
milii. 

Morus, a, urn, czysty, niepomie- 
szany, Tinum m. lub samo me¬ 
nu, wino niepomieszaue z wo¬ 
dą;—przenoś. a) sam, sam jeden, 
tylko, nic więcej jak, monstra; 
m. beilnm loąnitnr, o nicz6m wię¬ 
cej nie mówi tylko o wojnie; A) 
prawdziwy, prawy, priucipes; li- 
bertas. 

Mera, mercia, i. towar, m. czpe- 
dire, permutare. 

Meeembrla, ae, i. miasto w Tra- 
cyi; stąd : MesembnScus, a, nm, 
do Mezembryi należący. 

Hetopót&mia, ae, i. kraina Azyi 
między Eufratem i Tygrem. 

Mesaala lub Messalla, ae, m. imię 
familii rodu Waleryuszów; stąd: 
Mesealina, ae, i. żona cesarza 
Klaudyusza. 

Mesaftna, ae, i. miasto w Sycylii; 
2) — Messene, stąd: Mcssanius, a, 
nm, mcssański. 

Meos&pia, ae, i. dawne nazwisko 
krainy w Italii niższej; stąd: Mes- 
sapius, a, urn, do Messapii od¬ 
noszący się, także: apulski, kala- 
bryjski i Messapii, oram, **• mie¬ 
szkańcy Messapii. 

Meoa&pua, i, m. król Apulii lnb 
Kalabryi. 

Meaaene, es, lnb -a, ae, i. głó¬ 
wne miasto Messenii w Pelopo¬ 
nezie stąd. Messenius, a, um, 
odnoszący się do Messeny i Mes¬ 
senii, orum, m. Messcńczycy. 

Meaais, is, i. żniwo; poct.: pod¬ 
bieranie miodu, duo temporames¬ 
sie; 2) płody zebrane lub mające 
się zebrać, ruperunt borrea mes- 
ses; frustra ezspectant promissas 

borrea messes; 3) czas żniwa, an¬ 
tę focum, si frigus erit, si meS- 
sis, in umbra; przysłowie: adhuc 
tua messis in herba est (jeszcze 
pszenica twoja nie kwitnie, dale¬ 
ka jeszcze nadzieja); — przenoś, 
messis temporis Sullani (o licznych 
wywołaniach z kraju za czasów 
Sulli). 

Meteor, oris, żniwiarz. 
Meseorlue, a, um, żniwiarski. 
Meta, ae, i. kres zawodniczy, ka¬ 

mień naksztalt piramidy, umie¬ 
szczony po obu końcach Cyrku, 
który obiedz lub objechać trzeba 
było nie zawadziwszy, mctaąue 
ferridis critata rotis; stąd: aj miej¬ 
sce, które się objeżdża, metas lu- 
strare Pachyni; b) cel, koniec, 
granica, często u poet. optatam 
cnrsu contiugcre metam, vitae 
metam tangere: noz mediam coeli 
metam contigerat. 

Metaltum, i, n. kruszec, potiore 
metallis libertate caret; 2) kopal¬ 
nia, najczęściej w licz. mn., con- 
demnare ad mctalla. 

Metapontum, i, n. miasto w Lu- 
kanii; stąd: MetapontJnns, a, um; 
do Metapontu należący i MeU- 
pontini, orum, m. Metaponty- 
nowie. 

Metator, Sris, m. ten, który wy¬ 
tyka, oznacza granice jakiego miej¬ 
sca, castrorum. 

Metaurue, i, m. rzeka wTJmbryi; 
przym. Metaurum flanten, poet 

Metellue, a um, imię familii ro¬ 
du Cecyłiuszów; stąd: Metellinus, 
a, um, tyczący się Hetella. 

Methymna, ae, i. miasto na wy¬ 
spie Lesbos; stąd. a) Methymnae- 
us, a, um, do Metymny odno¬ 
szący się i Methymnaei, oruin, 
m. mieszkańcy Metymny; b) Me- 
thymnias, adis, i. kobieta i Me¬ 
tymny. 
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Mstilini, #, am, imię Bzymskićj 
familii. 

Mótior, mcnsns, 4. mierzyć, od¬ 
mierzać, agrum; altitudinem; nu- 
aos; frumentnm alicui; pedes 
syllabis (podłogi; bier.: menso apa¬ 
tia, Cle. Nat. Deor. 2. 27;—prze¬ 
noś. a) przejść jaką przestrzeń, 
przebiedz, przejechać, przepłynąć, 
sacram metiente Tiam; Aeg&cas 
metiri aqnas; i) o czasie: przejść, 
upłynąć, jam dnas łucie partes 
Hyperiore menso, poet.; c) oceniać, 
sądzić o czem, brać miarę z cze¬ 
go, aliqnid auribus, ocnlo; ma¬ 
gnes homines rirtnte non fortuna; 
Cdelitas, qr.am ego ei mea con- 
sdentia metior. 

EAttns, ii, m. sławny krytyi, Me- 
tius Tarpa: descondat in anres 
Hetii judicis. 

Koto, messui, messun, 3- iąć, 
przysłowie: ut sementem feceris, 
iia et metes, jaka praca, taki owoc; 
jak pościelesz, tak się i wyśpisz; 
2) przech. żąć, kosić, ścinać, pa- 
bola falce; prozima quaeque gla- 
dio; — przenoś, sprzątać, metit 
Orcns grandia cum parris; o pszczo¬ 
łach: purpnroca metunt flores, 
zbierają sok z kwiatów. 

MHo, 5nis, ». astronom Ateński. 
Metor, 1. mierzyć, zmierzyć, od¬ 
znaczać, regiones, agros; castra 
jpetari jussii, wytknąć miejsce na 
obóz. 

Łłetrrodórus, i, *». uczeń Epikur- 
z Aten, zwykle zwany Lampsace- 
nus. 2) retor i filozof ze Scepsis, 
stąd: Scepsius suwany, uczeń 
Karaesdesa. 

Matropólis, is, i. miasto w Tersa- 
lii; stąd: a) Metropolitse, aruu, 
tu. Metropolitanie; b) Metropołi- 
tlnus, a, nm, Metropolitanski. 

Mettiua lub Metttts, m. wódz Al- 
bańczyków. 

Metuens, tis, lękający się, bojażll- 
wy, legum, deorum, futnri. 

Metuo, metal, metutum, 3. oba¬ 
wiać się, być w obawie, lękać 
się, ab aliquo, kogo; de aliqno, 
o kogo; de aliqua re lub alicui 
rei, o co; 2) przech. bać się kogo, 
czego, deos, insidias ab aliquo; 
nihil tale; z nast. ne, aby, lub ut, 
nenon, aby nie i tryb. łącz.; wa¬ 
hać się, strzodz się, starać się 
uniknąć, nie chdćć, aliquid; lab 
z tryb. bez. metuentis reddere soi- 
dam; illnm aget penna metuente 
soIt! fama euperstes; poet. fides 
metuit culpari. 

Metui, us, m. bojaźń, obawa, esse 
in mętu, w dwojakiem znaczeniu: 
albo być w obawie albo być przed¬ 
miotem obawy, być strasznych mi- 
hi unr de malis in mętu est; 
metom habere, obawiać się lub 
bojaźń wzbudzać, być strasznym; 
bojaźń, troskliwość o kogo, prop- 
tef &liquem, lub de aliquo; oba¬ 
wianie się kogo iub czego, z pnyim. 
a i przyp. 6. lub z przyp. 2, me- 
tus abhoste et adre; metus exit- 
timationis Tirorum; ze spój. ne 
i tr. łącz., ne solna ręnua potire- 
tur, poet: poszanowanie religijne, 
laurus multos mętu sonata per 
aunos. 

Ueus, a, um, mój, do muic nale¬ 
żący, z przyp. 2 bliżćj osobę okre¬ 
ślającym:; men dicta consclis; mei, 
orna, moi przyjaciele, Ziemkowie, 
powinowaci, eitrema flamma meo- 
run; crimina mea, zarzuty prze- 
ciwko mnie; mens sum, jestem 
przy zdrowym rozumie, paridum 
(me) łiięce maum firmat deor, 
także: mens sum, nie jestem ni¬ 
czyim naśladowcą, trzyw, „ się 
moich zasad; monm e*t, z tryb. 
bez. jest moją rzeczą, jest ooim 
obowiązkiem, do mnie nalały. 



Merinit 521 Milllariu* 

jlełinia, as, i. miasto w Cmbryi, 
Masentiua, ii, tn. król GeraUnów 

w Etruryi. 
Mica, as, L okruszyna, odrobina. 
Miso, mieni, Sre, ruszać się ze 
drganiem, drgać, tętnić, renae et 
artsriae micant; corda timore mi- 
cant; o wężu; linguis micat ore 
trisulcLS; micare digitis, zabawa, 
w której otwierając szybko palce 
n ręki, każe się drugiemu zgady¬ 
wać, ile otworzono, a He jest 
zamkniętych; 2) błyskać, lśnić się, 
migać, rzucać, promienie, iskrzyć 
się, micat ignibus ether; Juliom 
sidus; — przenoś, ocnlis micat 
ignis; Tultus hostis ardore animi. 

Midaion. ii, w. miasto we Frygii; 
stąd: MkUoenses, mm, m Mi- 
deensowie. 

jtida*, ao, n. syn Gordyusa, król 
Frygii, który za to, że w walce 
mnzycznćj Apollina z Panem przy¬ 
znał pierwszeństwo Panowi, dostał 
uszy ośle. 

Migritio, ónis, i. przeniesienie się, 
wyprowadzenie się z jednego miej¬ 
sca na drugie; 2) przenośnia. 

Micro, 1. wyprowadzić się skąd, 
przesiedlić się, ab lab ex aliquo 
loco; in aliquem locum; ad ali- 
quem; — przenoś. ex lub do ri- 
ta, umrzćć; eqniti migrant ab 
mre Toluptas ad ocnlos (przeszła), 
poet. 2) przech. a) wynieść, prze¬ 
nieść, difficilia migratu; bj prze¬ 
stąpić, przekroczyć; — przenoś, 
jus cirile. 

Milanlon, ónis, **. mąż Atalanty. 
Milo, milics i pochod. patrz mili-. 
Milea, Ris,. m, żołnierz, mianow. 
prosty żołnierz w przeciwieństwie 
do oficerów; żołnierz pieszy lub 
zbiór, wojsko piesze, piechota, 
milite atque equite; milites equi- 
tesque; — przenoś, szach, warcab. 

Mllótna, i, 1) m. ojciec Eaunusa 

i Biblidy, 2) i. miasto w Karyi; 
stąd: o) Milesius, a, um, do Mi- 
letu należący; Milesii, oram, m. 
Milezyanie, mieszkańcy Miletu; 
fi) Miletis, Idis, r. córka Mileta, 
Biblida lab de Miletu odnosząca 
się, urbs (Tomi, osada Miiczyan). 

Militaria, e, wojskowy, do wojska 
należący, żołnierski. Tir lub ho¬ 
mo m., wojownik, dzielny żołnierz; 
Tła m., gościniec wojenny, droga 
dla przcchodu wojsk. 

Militariter, przysl. po żołniersku, 
po wojskowemu. 

łiilitia, ae, i. oj służba wojskowa; 
militiae, na wojnie, domi mili- 
tiaeqne, w pokoju i na wojnie, 
lub w służbie cywilnój i wojsko¬ 
wej; i) wyprawa wojenna, D. Bru- 
ti m.; m. adrersus Graecos; e) 
wojsko, żołnierz, cogere militiam; 
cum omni m—przenoś, wszelkie 
urzędowanie, służba, urbana. 

Milito, 1. być żołnierzem, pełnić 
służbę wojskową; m. gloriae (dla 
chwały); poet: helium militatur, 
odbywa się wyprawa wojenna; 
w ogóle: służyć, poet.. catulus 
milite* in silvis. 

Miliom, ii, «. proś). 

Milla, tysiąc, w licz. poj. nieodm. 
w licz. tan. millia, millinm, mll- 
libus; jako neciow. z przyp. 2. 
hominum, militam; jako appozy- 
cya: equites qnindecim millia nu- 
mero; mille passuum, tysiąc kro¬ 
ków, mila rzymska, ut mibi ultra 
quadringenta millia liceret es: o; — 
przenoś, liczba nieokreślona, ale 
wielka, tantal mille modis, mille 
trahens Tarios colores. 

MilUni, ae, a, po tysiąc. 
Mllietimus, a, um, tysiączny. 
Milliarina, a, um, zawierający 

liczbę tysiąc, stąd: milliirium, U, 
w. kamień milowy, oznacający 
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odległość tysiąca kroków, mila 
rzymska. 

MUliea, przysl. tysiąckroć; 2) nie- 
zlinzenie, bardzo wicie razy. 

Ullo, Cnis, m. sławny szermierz 
z Krotony; 2) imię familii z rodu 
Anniaszów; stąd. MiloniSnus, a, 
um, do Mil ona odnoszący się. 

MUrinua, a, urn, kani; — przenoś, 
drapieżny. 

Milvua, lub poet, miluus, i, m 
kania, ptak drapieżny; 2) ryba 
jakaś drapieżna; 3) gwiazdozbiór. 

Miły as, Sdis, i. kraina we Fry¬ 
gi! W. 

Mima, ae, i. aktorka sztuki sce- 
nicznój zwanej mimos; patrz mi- 
mos. 

Mimallónts, idis, i. baebantka. 
Mimas, atstis, m. góra i przylądek 
Jonii niedaleko Kolofonu; 2) imię 
olbrzyma. 

Mimicua, a, nm, mimiczny. 
Mitnula, ae, i. — mima. 
Mimus, i, m. aktor sztuki sceni- 

cznćj, który przez nijgi i ruchy 
ciała wyrażał myśli, uczucia i cha¬ 
raktery osób; 2) dramat mimiczny. 

Miua, ae, i. rodzaj wagi u Gre¬ 
ków, która zawierała sto drachm 
attyckich: 2) srebrna moneta grec¬ 
ka, mająca wartość stu drachm 
attyckich, lub denarów rzymskich. 

MlnAoiter, przysl. groźno, grożąc, 
rain&cius dicere quam facere. 

Mic anim, i. blanki ua ma¬ 
rach; — przenoś, groźby, minas 
exercere; minis aliqucm insecjni; 
o wężu: to)lentem miuas. 

Mlnanter, przysl. groźno, z groźbą. 
Min&tio, ouis, grożenie, odgra¬ 
żanie się 

Kinu, Scis, sterczący, wyniesio¬ 
ny, scopulus; — przenoś, groźny, 
grożący, bomo, literae, vox, rerba. 

Mlnelua, ii, m. rzeką koło Mantu). 
Min®©, Src, sterczeć. 

Mlnerra, ae, i. córka Jewiaza, 
bogini sztlfk i umiejętności, tu¬ 
dzież z roztropnością prowadzonej 
wojny (armipotens, praeses belłi, 
den bellica); wynalazczyni przę¬ 
dzenia i tkania; crassa lub pin- 
gui Mirem agerc, bez sztuki, 
znajomości, niezgrabnie, nieudol¬ 
nie; imrita M., bez zdatności, 
bez talentu; sus Minerram (docet), 
głupi chce uczyć mądrego; poet.: 
przędza, tkanina, cui impositum 
toleiare ritain colo tenuiąue Mi- 
nerTa. Stąd: a) Minemnm, ii, n. 
miasto i zamek w Kalabryi, ze 
świątynią Minerwy, najdawniejsza 
siedziba Salentyiiów; poet. Miuer- 
vae arx; ó) Minerrae promonto- 
rium, przylądek w Kampanii przy 
Wyspie zwanej Capreae. 

Mingo, minii, miuctum, 3. mocz 
wypuszczać. [bowany. 

Mlni&nua, a, um, cynobrem far- 
Mlntatńlua, a, um, farbowany 
czerwono, cerulae. 

MinUtus, a, um, cynobrem far¬ 
bowany. 

Minima, patrz parum. 
Minlmue, patrz parrus. 
Minio, ouis, nt rzeczka w Etruryi. 
Minister, stra, strum, służący, 
rzeaow. minister, i, rn, i mini¬ 
stra, ae, i. sługa, pomocnik, pomo¬ 
cnica i t. p. właś. i przenoś, o ży¬ 
wotnych i nieżywotnych istotach: 
sługa ołtarza, kapłan, m. Martitr, 
pomocnik, podwładny urzędnik na 
prowincyi, imperii, np. legatus; 
Calchante mnnstro, przy pomocy 
Ka!,; minister fulminis, poet. (orzeł); 
seditionum; virtuua roluptatum 
miuisirae; in maleficlis. 

Minlatarium, ii, n. służba, postu- 
ga, wypełnianie powinności, za¬ 
trudnienie i t. p. id misterium im- 
perii; scribarom; naoócum, nini- 
sterio fungi. 
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Ministra, patrz minister. wieka pól byka), którego lezeosr 
Mlnlstr&tor, 5ris, *». pomocnik, przy pomocy Aryadny zabił. 

doradzca. Minturnee, arum, t. miesto wU- 
Mlnlatr&triz, Ids, i. dążąca, po- cyum;stąd. MiutUTnensis, e, Miu- 

mocuica. turneński, i Minturneuses, iura, 
Mtnlatro, 1. usługiwać, poslogi- *». mieszkańcy Minturny. 
wać, alicui; mianowicie przy 6to- Minuciu*, a, urn, nazwauio Rzym- 
le: dawać na stói, podawać, coe- skiego rodn. 
nam, nectar; także z tryb. bez.: Minume, i-us, patrz parom lpai- 
Jovi bibcre ministraret, zamiast 

otom, poculum;—przenoś, a) do- 
anać, dostarczać, faccs foriis 

Clodianis; poct.: furor anna mi- 
uistrat; vinum, quod Terba mi- 
nistret; rires animnmąne; b) za¬ 
łatwiać, jossa medicorum; rzą¬ 
dzić, zawiadywać, kierować, relie. 

MinitAbundua, a, um, grożący. 
Mlnitor, 1. grozić, zagrażać, ali- 

cni mortem: alicui ignem ferrum- 
que; urbi ferro igniqne; minera. 

Minium, ii, n. minia, cynober. 
Minots, Minoins, patrz Hinos. 
Minor, 1. sterczeć, wznosić się, 
in coelum, — przenoś, grozić, ali¬ 
cui; alicui aliquid; lub z 4 przyp. 
i tryb. bez. minabitur se abitu- 
mm esse; poet.: ornus minatur 
(grozi upadkiem); nec semper fc- 
riet, quodcumque minabitur arcus; 
obiecywać, zapowiadać chełpli¬ 
wie, multa et praeclara. 

Minor, patrz parrus. 
Minoa, ois, n. syu Jowisza i Eu¬ 
ropy, brat Radamanta, król i pra¬ 
wodawca kreteński, po śmierci 
sędzia w krainie podziemnej; 2) 
syn Łinkastesa, wnuk pierwszego 
Min osa, król na wyspie Krecie, 
mąż Pazyfai; ojcieo Deukalioua, 
Aryadny i Fedry; przy pomocy 
Dedaia wystawił labirynt. Stąd: 
a) Minóis, Idis, i. córka Mfnosa 
(Aryadna); 6) MinCius, a, um, do 
Minosa odnoszący się, w ogóle; 
kreteński; c) Minotaurus, i, ta. 
syn Pazyfai, potwór (pól czlo- 

v lin. 

Mtnuo, minui, minBtum, -3, zdro- 
bić, poszczepać, rozłupać, ligna; 
zmniejszyć, uszczuplić, suinptus; 
se m. lub minui, lub samo mi- 
nuere, ustawać, zmniejszać się, 
minuente aestu; cbudnąć, mizer¬ 
nieć-, minuuntur corporis artus; — 
przenoś, a) zmniejszać, osłabiać, 
gratłam, spem, auctoritatem, glo- 
riam, curas, timorem; censuram 
(ograniczać); rationem audaciae 
(śmiałość usprawiedliwiać); na str. 
bier. ustawać, diligentia minui- 
tur; być osłabionym, upaść na 
siłach, na duchu, consnl rulnere 
minutns; porów, caput; bf pod¬ 
kopać, zrujnować, zniszczyć, su- 
spicionem; opinionem; controrer- 
sias (położyć koniec); c) zniewa¬ 
żyć, majestatom populi; religio- 
nem. 

Minus, patrz parum i parrus. 
Miuuaoulua, a, um, zamały, wil¬ 
la, epistoła. 

MinutAtim, pnytl. po kawałku, 
kawałkami; b) stopniowo, zawsze 
coś dodając, interrogare; c) po¬ 
woli, pomału, minutatim aliquid 
additur; se recipere; cedere. 

Mlmate. przyst. drobno na dro¬ 
bne kawałki, concidere; przenoś, 
oschle, sucho, drobiazgowo, mi¬ 
nutę grandia diccre; minutiusrem 
traotare. 

Mlnutiua, patrz Minucius. 
Min&taa, a, um, mały, drobny, 

minutae res, drobnostki;—przenoś. 
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lichy, błahy, mało znaczący, 
imperatorce; phiiosophi; genue 
scrmoms; animus m., upadek na 
ducha. 

Mirtyas, ae, m. król Orchomenu, 
dziad Jazona; stąd; aj Minyae, 
arum, m Minyanie, Argonauci; 
bj Minyeias, Sdis, i. i MinyEis, 
Idis, i. córka Minyasa; c) Mi- 
nyC-ius. a, urn, do Minvasauale- 
iący._ 

Mlrftbilti, e, godny podziwienia, 
zadziwiający, nadzwyczajny; oso¬ 
bliwy, niesłychany; dziwny, cu- 
piditas pugnandi; mirabiie est, 
quam non mnltnm differat: także 
z nast. (juantum, quod; z sup. 
na u: mirabiie Tisu, auditu, dictu. 

Mirabiliter, przysl. dziwnie, w spo¬ 
sób zadziwiający, loqni de ali- 
quo; dWinare; bardzo, wielce, 
laetarl. 

Mirabnndua, a, um, bardzo dzi¬ 
wiący się. 

Miraoulum, i, n. cud, dziw, cu¬ 
downe zdarzenie, dziwna postać, 
esse iniraculo, wydawać się cu¬ 
dem; rerti in miracula; transfor¬ 
matę se in miracula rerum, przy¬ 
brać dziwną postać; m. magnitu- 
dinis, nadzwyczajna wielkość. 

Uirandna, a, um, podziwiania 
godny. 

Mlritlo, Snis, i. podziwienie, fa- 
eere miratiouem, wzbudzić podzi¬ 
wienie. 

Mirę, pnyst. dziwnie, bardzo, nie¬ 
zwykle, farere. 

Mirifioe, przysł. dziwnie, bardzo, 
nadzwyczajnie, dolere, laudare, 
delectari. 

Miilfious, a, um, dziwny, zadzi¬ 
wiający, mirifico studio ssse in 
aliquem, bardzo sprzyjać komn. 

MimtlUo, Cnis, m. rodzaj szermie¬ 
rzy, którzy z innymi zwanymi 

Threces i retiarii zwykle wal¬ 
czyli. 

Miror, 1. dziwić się, podziwiać, 
atiqnem Inb aliqnid; z 4 przyp. 
i tr. bez. si miratur me dcacen- 
dere; z nast qnod, mirari se ąje- 
bat, quod non ridcret hrrnspes 
także z nastę. ei, cur, nnde i t. p.; 
id mirandnm est, dziwić się nad 
tćm wypada; neque id mirandnm, 
nic w tćm dziwnego; nieprzech 
miratus motuscjne tumultu; 2) ce¬ 
nić wysoko, szacować, Tyrios co- 
lores; signa, tabnlas piet 

Miru*, a, um, dziwny, zadziwia¬ 
jący, nadzwyczajny, hoc mirum 
ridetnr; mirum qnam lub quan- 
tum, do podziwienia, jak bardzo, iak wiele; mirum ni, z tr. łącz. 
(yloby rzeczą dziwną, gdyby 

nie—; mirum in modurn, osobli¬ 
wie, dziwnym sposobem. 

Miaoeo, miscui, mistum lnb mix- 
tum, 2. mieszać, pomieszać, mli— 
quid aliqua re, lub cum aliqua 
re, lub samo aliquid, właś. i prze¬ 
noś.; certamina lub proelia mi- 
scere, walczyć, potykać się; poet.: 
rulnera, zadawać rany wzajemnie; 
se mis. alicui lub alicui rei, 
wmieszać się; wdawać się; mi- 
sceri, połączyć się, miścentur 
densae circa regem, poet.; napój 
przyrządzać, alicni mulsum; poet.; 
pocula; b) aliquid aliqna re; na¬ 
pełniać, domom gemitn et lnctu; 
omnia flamina ferroque; pnhere 
campum; e) wzbudzać, wzniecać, 
sprawiać, mnrmnra, iocendia, ma¬ 
ła; motus animornm; mianowicie 
gdy się mówi o rozprzężeniu po¬ 
rządku i spokojności, coelnm ter- 
raraque; magno monnure pontonu 
miscent se marla (o burzy); przy¬ 
słowie; coelnm ac tems miscere 
(o wielkióm zamieszania); często 
w znaczeniu politycznóm; rempu- 
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blicam: omnia; plura, większe 
zaburzenie wzniecić; plurima, ro¬ 
bić bardzo wielki nieporządek. 

Misenum, i, *. przylądek i mia¬ 
sto w Kampanii; poet. Misentis 
(o przylądku). 

Mlaer, era, erum, nędzny, bie¬ 
dny, nieszczęśliwy, politowania 
.„winy, z przyp. 2, miser animi 
(pod względem usposobienia umy¬ 
słowego); miserum! co za nie¬ 
szczęście! 

Miaertbilis, e, godny pożałowa¬ 
nia, opłakany; poet. miscrabilo, 
jako przyil. w sposób wzbudza¬ 
jący politowanie; 2) żałosny, smę¬ 
tny, rozrzewniający, rox, elegi. 

”1 orabtliter, przytt. w sposób go- 
duy politowania, perire; ó) żało¬ 
śnie, w tonie żałosnym, epistoła 
m. scripta; dcflere ałiquid. 

lHeerandus. a, um, godny poża¬ 
łowania, Łoiło fortuna; m. iu 
Łoduui, w sposób opłakania go¬ 
dny. 

MiMratio, onis, i. litowanie się, 
żałowanie; 2) użalanie się, ton 
mowy wzbudzający litość, współ¬ 
czucie, mieeratione mens judicum 
permoTenda est. 

Mlofan, pftytl. nędznie, biednie, 
nieszczęśliwie, rirere; 2) usilnie, 
koniecznie, misero cupis abire) 
bardzo, szalenie, amare. 

Ifiodroo, miserui, misaritum lub 
misertum i tiisernor, miseritus lub 
i isertus, 2. litować się, mlsere- 
_ini sojlorutn; nieosob. miaeret 
luk uiseretur me tui, lituję się, 
ubobwam nad tobą. 

SU#«resoo, Sre, litować się, mleć 
litość; regla, 

mwret, ratrz mioereo. 
Ml seria, ae, ś. nędza, bieda, ubó¬ 

stwo, niedola, in miseriis wersa- 
ri; lerare aliquem miseria; 2) ja¬ 
ko osoba: córka Erebu i nocy- 

Uieerioordia, ae, ż. litość, poli¬ 
towanie, misericordia e*t aegritu- 
do ex miseria alterius; misericor¬ 
dia alicujus, litowanie eię nad 
kim; misericordia commoreri, cap- 
tum esse; 2) położenie, okoli¬ 
czności wzbudzające litość. 

Mlaerloors, cordis, litościwy, mi¬ 
łosierny, in aliąuem. 

Miserltua, patrz miseraor. 
Miseror, 1. żałować, litować się, 

ubolewać, inopem , amicum, in- 
fandos laborcs Trojae; u później, 
pisarzy także z przyp. 2; m. animi 
lub animo, czuć litość w sercu; 
poet.: jurenem animi miserata. 

MloalllB, e, pociskowy, do ciska¬ 
nia przydatny, telwm, ferrum, 
żundae lapidasąue misęiies; także 
samo missile, is, r. pocisk, strzała. 

_U#sio, ónis, i posłanie, wyprawie¬ 
nie, legatorum, iiterarum; 2)yy- 
pnszczenie, uwolnienie; o) jeńca, 
lub od służby wojskowćj; b) uwol¬ 
nienie szermierza ód walczenia; stąd; 
dare munus gladiatorlum lub gla¬ 
diator?* edere sine missione, bez 
ułaskawienia, nie uwalniając od 
walki aż na śmierć. 

Miseito, 1. często posyłać. 
Miesor, óris, m. strzelec, sagittae. 
Miseua, ns, m. posyłanie wypra¬ 
wianie poselstwa, missu Gaesaris; 
2) ciskanie, telorum, pili. 

mto, przjftł- łagodnie, mitiśsimo 
lejatos appellare. 

Mltella, ae, i. czapeczka, zawćj. 
jfUteaco, 5re, dojrzewać, urae; 
mięknąć, mitescere flammł, pnsez 
gotowanie, warzenie; łagodnieć, 
nenio adeo ferus est, ut no j aai- 
tescere possit; hienie; frijora: 
oswajać się, fctac quced»» sua- 
quam i łitescuat; o namiętności, 
rozruchach; ustawać, uśmierzać 
się, ira, discordia. 
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Mithret, ac, m. bóetwo Persów, 
Solem Mithren invocare. 

Mitbridateg, is, m. król Pontu 
(Pouticus); talie imię jakiegoś 
świadka w sprawie przeciw Flak- 
kusow) . stąd: Mithridatlcus, do 
Mitrydatcsa odnoszący się. 

Mitifico, 1. miękczyć, łagodzić. 
Mitigatio, ónis, i. łagodzenie, ko¬ 
jenie. 

Mltigo, 1. zmiękczyć, uwarzyć, 
upiec, cibum; do stanu dojrzało¬ 
ści przyprowadzić, fruges; apul- 
cbnić, użyźnić, agrum; o zwie¬ 
rzętach: oswoić, aures elcphanto- 
rum ad a)iquid, (przyzwyczaić); 
o namiętnościach, uczuciach i t. p ; 
uspokoić, ułagodzić, uśmierzyć, 
ukoić j animum alicujns, tristi- 
tiam et sereritatem; in ridiam; do- 
lorem; iram. 

Mitia, e, miękki, dojrzały, potna, 
uvae; łagodny, Bacchus (wino); 
pulchny, żyzny, solum: łagodny, 
powolny, spokojny, flurius; oswo¬ 
jony, ukrócony, tanrus; o lu¬ 
dziach, ich charakterze, zasadach, 
namiętnościach, mowie i t. p.: ła¬ 
godny, powolny, spokojny, do¬ 
bry, homo, animus, oratio, rer- 
ba poeta mitior animum, łago¬ 
dniejszy pod względem nsposo- 
bienia umysłowego. 

JCitra, ae, z zawój, rodzaj czap¬ 
ki; u ludów Azyatyckich, (u Gre¬ 
ków i Bzymian nosiły ją szcze¬ 
gólniej kobiety i znicwicściali 
mężczyźni). 

ICitto, misi, missum, 3. wysłać, 
posiać, wyprawić, ze wskazaniem 
celu z przyim. de i przyp. 6, 
t przyim. ad lub in i przyp. 4, 
* przy. 3: z ut lub qui i tr. łącz; z su- 
pinum de deditione; a!iquem ad 
mortom lub morti; in arma; mi- 
aimus, qui solreret; miserunt Bel- 
pbos consultum; nuncios lub li- 

teras, posłańców lnb list wypra¬ 
wić; kazać powiedzieć, oświad¬ 
czyć, napisać, donieść, uwiado¬ 
mić, z nast. 4 przyp. i tryb. bez.; 
z ut i tryb. łącz., misit, se ren- 
turum; ad Caesareia mittit, para- 
tum, se csse; misit in Siciliam, 
uti duae legiones ad se mitteren- 
tur; Atlico mitteret, qnid ageret; 
stąd: a) wydać, objawić, dać się 
slyszćć, pokazać, vox de quac- 
stura nnlla missa est; oratio ex 
ipsins orc Pompeji mitti rideba- 
tur, zdawało się, fe wychodzi 
z ust samego Pompejnsza; sigunm 
timoris (objawić), o księżycu: lu¬ 
na mittit lucern jn terras; o de¬ 
szczu : coeli mitti; o pociskach 
i strzałach: ciskać, wyrzucać, mio¬ 
tać, pila, tormenta, tclum, has- 
tam: także o ludziach; rzucać się, 
se ab aito sazo; wtrącić, aliquem 
in foTeam; poct.: corpus saltu ad 
tcrr&m; animas in pericula; fert 
tnissos patella cibos; zaprowadzić 
kogo, odprowadzić, animas gub 
Tart&ra; ltalos mittśre (dostaniesz 
się do-), u poet.; m. sangninem, 
krwi upuścić; 4) —przenoś, wpro¬ 
wadzić, aliqucm in possessionem; 
se in foedera, zawrzeć, zrobić 
przymierze; lares gub titulum, 
dom wystawić na sprzedaż; orbem 
snb leges, hołdowniczym zrobić, 
narzucić prawa; alicni mentem, 
podać myśl; funera Teueris, przy¬ 
gotować zgnbę T; 2) puścić, wy¬ 
paście, aliqncm; mitti cum jube- 
re; rzucić, porzucić, dać npaść, 
arma; o zgromadzeniu: rozpuścić, 
pozwolić się rozejść, senatom; 
praetorium; wypuścić na wolność, 
uwolnić, quin missum eum fieri 
juberat; — przenoś, mitłere lnb 
missum facere aliquid. porzucić, 
przestać, zaniechać, moestum ti- 
morem miitite; odium; iram mis- 
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>.m |»cok>; mitte precari; wmó¬ 
wi*: opuścić, pominąć, ot haec 
miss* faciam; do aliqna re; tak¬ 
ie: mitto, quod; zrzec się czego, 
honores. 

Mlit-, patrz miscco. 
BEnemon, flnis, m. mający dobrą 
pamięć, przydomek Artaksarkse- 
m II. 

Mnemonides, im, ż. muzy córki 
Mnemozyny. _ 

Mnamoayn», es, i. pamięć,matka 
muz. 

Mobili*, e, ruchomy, łatwo poru¬ 
szać się dający, oclili, aequor, 
aEr;—przenoś. a) giętki, łatwy do 
powodowania, drażliwy, aetas, 
aTdor; ad *liquid; b) zmienny, 
niestały, niestateczny, płochy, 
populua, animus, roluntas; in 
aliqna re. 

Mobiltta*, 5tis, i. mchomość, pręd¬ 
kość, szybkość, eąultum, na- 
vium; — przenoś, zmienność, nie¬ 
stałość, auimi, fortunae, hominis. 

Mobiliter, pizysł. ruchawo, pręd¬ 
ko, zwinnie, obrotnie. 

Moderibili*. e, umiarkowany, da 
jący się umiarkować, 
loderiraen, Inis, «. środek kie¬ 
rowania, ster, navis; 2) kierowa¬ 
nie, powodowanie, ingeninm eget 
moderamine nostro. 

Moderlte, przyzb. umiarkowanie, 
spokojnie, z powolnością, uti re¬ 
bus secundis; omnia humanaferre. 

Moderitio, 5nis, i. powściąganie, 
populi, cupiditatum; ograniczenie, 
rei familiaris; — przenoś, kiero¬ 
wanie, mundi, ocnlorum; 2) za¬ 
chowanie pewnćj stosownćj miary 
we względzie fizycznym, modera- 
tionem in ciho adhibere; umiar¬ 
kowany stan powietrza; w odnie¬ 
sienia do mowy: harmonijny układ 
wyrażeń, Tocis, numerorum ac 
pędom; we względzie umysłowym 

i moralnym: a) powściągliwość 
w mówieniu; b) często: umiarko¬ 
wanie , łagodność, przyzwoitość; 
c) ostrożność, ingenti labore et 
moderatione. 

Moderator, Sris, m. kierujący, 
rządzca, przełożony, sternik, w zna¬ 
czeniu właś. i przenoś. 

Moder&triz, icis, ś. przewodnicz¬ 
ka, władczyni, temperantia est 
moderatrii omnium commotionnm. 

Modeiitus, a, nm, umiarkowany, 
mierny, conmium, oratio, ren- 
tus; szczegćl. o osobach: spokoj- 
ny, łagodny, przyzwoity, homo, 
senez. 

Moderor, 1. powściągać, w ogra¬ 
niczeniu trzymać, panować nad 
czćm, właś. i przenoś.: irae; ani- 
mo et orationi; animos in secnn- 
dis; rządzić, kierować, narćm; 
Tes rusticas; equnm; consilia offi- 
cio; ita rem moderando, taki da¬ 
jąc obrot albo kierunek rzeczy. 

Modeste, przysl. z niniaTkowaniem, 
rozsądnie, modestemunificumesse, 
być umiarkowanym w szafowaniu 
darów; 2) powolnie, spokojnie, 
m. aiiquidferre; 3) skromnie, oby- 
czajnic, uczciwie, qui modeste 
paret. 

Modestta, ae, i. umiarkowanie, 
powściągliwość; łagodność; 2) 
skromność, przyzwoitość w zacho¬ 
waniu się pod względem czasu 
i miejsca; obyczajność, uczciwość. 

Modestus, a, um, a) umiarkowa¬ 
ny; b) powolny, spokojny, łago¬ 
dny; c) skromny; d) obyczajny, 
uczciwy. 

Modioe, prą/ił. t umiarkowaniem, 
spokojnie, łagodnie,facere,dicere, 
ferre; 2)miernie, nie bardzo, minae 
Clodii modice me tangunt, m. lo- 
cuples. 

Modicus, a, um, mierny, umiar¬ 
kowany , m. sereritas; modicis eon- 
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»viis delectari; niebardzo wielki, 
■ule znaczący, pecunia, acerrus; 
* przyp. 2. in. ririum, niebardzo 
silny; 2) skromny, wstrzemięźliwy, 
dorni modicus. 

Modifico, 1. rozmierzyć należycie, 
Terba, membra. 

Modlua, ii, m. miara na zboże, 
pleno modio, pełną miarą, obficie. 

Modo, przytl tylko, a) przy ży¬ 
czeniach i wymaganiach; ride mo¬ 
do, nważaj tylko; teude modo pla- 
gas; tos modo parcite. A) przy 
zdaniach warunkowych: modo nt 
lnb samo modo, aby tylko; qui 
modo, kto tylko; si modo, jeże¬ 
li tylko, byleby tylko; modo ne, 
byleby nie; modo nt tacere pos- 
sis; quis iguorat, qoi modo sdre 
cnraTerit; modo ne summa turpi- 
tado sequatur. e) non modo — sed 
etiam lub rerum, uietylko — ale; 
już nie — ale; non modo in causa, 
rerum in aliqno honesto prac- 
sidio spem collecasset; non mo¬ 
do in auribus, sed in eoulis; non 
modo dnctore , sed uniTersi etiam 
ezercitus; non modo ad ezpeditio- 
nes, sed ra ad qnietas stationes 
sufficerent; non modo non, — sed 
ne — qnidem, nietylko ie nie, — 
ale nawet nie; non modo frumen- 
fc, matura non essent, sod ne pa- 
buli qnidem satis magna copia 
snppeteret; 2) w odniesieniu do 
czasn: teraz właśnie, teraz dopie¬ 
ro, świeżo, dopiero co, adrenis 
modo; modo gratis fioruimus; mo¬ 
do 2gcns, repentedives; stąd: już- 
już—, przy wyliczaniu różnych 
wyobrażeń rspólrzędnych: mo¬ 
do — modo; modo — nunc i t. p.; 
m. jf iicknum, modo principem; 
modo recta c&pessens, interdum 
malis obnozia; m. aceedens, tnm 
aniem recedens. 

Modul&te, priyilharmonijnie, 
w takt, canere. 

ModulStio, Onis, i. harmonijny 
układ, wymiar w muzyce i wier¬ 
szach. 

Modulator, firis, m. muzyk, śpie¬ 
wak. 

Modul&tus, a, urn, rozmierzony, 
podług taktu ułożony, Terba. 

Modulor, 1. rozmierzyć, mianow. 
wyrazy podług taktu i harmonii 
ułożyć; stąd: śpiewać, grac har¬ 
monijnie; carmina; barbitos mo¬ 
do lato* alicui (tam. ab aliquo). 

Modulus, i, m. miara, przysłowie: 
metiri se suo modnie ac pode, 
mierzyć się własną piędzią 

Modus, i, m. miara, objętość, wiel¬ 
kość, długość; w szczegół. •) 
w muzyce: takt, melodya, fleki • 
libug modis concinere; fidibus La- 
ttnis Thebanos aptare modo®; b) 

miara, cel, granica, kres, koniec, 
modom alicui rei dare, impouere. 
statuere, facere i t. p.; modum 
adhibero, ograniczyć się; eztrs 
modum lub praetor modum, nad 
miarę; z przyp. 2. gerund., a<r 
dum legeudi facere; u poet z tr 
bez, saerire; c) mian, prawidło 
przepis, kierunek, aliis sioduu 
pacis ac belli facere; ad pristi 
num modum Tedigcre; in modum 
renti, podług kierunku wiatru 
d) w ogóle: sposób, concluden- 
di i t. p.; modo lub in modna 
lub ad modum z bliższóm okre¬ 
śleniem prze* dodanie przymiotu! 
ka lub przez przyp. 2., jak, podo¬ 
bnie jak, in Tatieinantis modum 
apis morę modoqu«; serriiem ni 
modum, podobnie jak Hiewoinik 
w sposób niewolniczy; bostilem i» 
modum, po nieprzyjacielsku. 

Moeche, ae, i. cudzołożnica. 
Moeehor, 1. cudzołożyć. 
Moeohus, i, m. cudzołożnik 
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Moeno, is, n. inur, zwykle w licz. 
mnogiej. 

Moenia, ium, n. mary otaczające 
miasto, urbem moenibus cingere;— 
przenoś.; a) w ogóle to co otacza 
jaką przestrzeń, naris, theatri, 
ściany; b) domy miasta, miasto, 
fnsi per moenia Teucri; poet. o 
mieszkaniu Plutona, moenia tripli- 
ci circumdata muro. 

Moereo, i pochod. patrz maereo. 
Moesi.órurn, m. lud w dzisiejszej 
Serbii i Bulgaryi, mieszkańcy 
krainy, która się zwala Mocsia, ae, 
i. była podzielona na dwie części; 
superior i inferior; stąd; w licz. 
mn. Moesiae. 

Moeste, i pochod. patrz rnaeste. 
Móąontiacum, i Magontiacum, i, 

miasto w Germanii. 
Mola, ae, i. młyn; 2) mola salsa 
lub samo m., mąka, którą posy¬ 
pywano bydlęta ofiarne; w tern 
znacz, mówiono także; salsae fru- 
ges, salsa farra. 

Moliria, is, m. kamień młyński; 
w ogóle: wielki kamień. 

Molos, is, z. massa ogromnej wiel¬ 
kości, rudis indigestaque moles; 
stąd: grobla, tama, moles opposi- 
tae fluctibus; zaspa piaszczysta, 
uatnralis; wielkie gmachy, budowle, 
esstructae moles opere magnifico; 
m. propinqua nubibus; machiny 
wojenno, refectis vineis aliaque 
mole belli; bałwany morskie, quam 
m. subito eicierit, poet.; 2) wiel¬ 
kość, siła, właś. i przenoś.: eier- 
citns, clipei, iuridiae; ad muros 
mole feruutur; stąd: a) wysilenie, 
natężenie sił, trudność, majoremo¬ 
le pugnare; tantae molis erat Ro- 
manam condere gentem; b) bieda, 
nieszczęście, major domi m. czor¬ 
ta esL 

Moleots, prsytl z przykrością, nie¬ 
chętnie m. fero, jest mi przykro, 

nieprzyjemnie; 2) uciążliwie, do 
naprzykrzenia, amici m, seduli. 

Molestia, ae, ż. przykrość,nieprzy¬ 
jemność, zmartwienie; molestiam 
ei re capere, doznać przykrości; 
molcstiam alicui ezhibere, asper- 
gere, zrobić komu przykrość; 2) 
rażące, wymuszone wyrażenie, 
przesada w mówieniu, elegantia 
diligens sine molestia. 

Molestus, a, um, przykry, ciężki, 
nieprzyjemny, dokuczliwy, inimi- 
cus; labor, mures; 2) rażący, 
przesadny, wymuszony, verba 

Molimen, Tnis, i molimentum, i, * 
nsilowanie, natężenie sił, waine 
przedsięwzięcie. 

Molior, 4. a) z natężeniem sit do ru¬ 
chu pobudzić, ruszyć z miejsca 
co ogromnego, num montes siu 
ąede moliri para mus, wyłamać, 
portam; ciskać, miotać, ignem, 
iulmina; — przenoś, zachwiać, pod¬ 
kopać, osłabić, lidem; bj orać, 
kopać, terram, arra ferro; prze¬ 
brnąć , sabulum; c) zakładać, two¬ 
rzyć, budować, muros, classem, 
arcem; — przenoś, przedsiębrać, 
brać się do czego, zamierzać, my- 
ślćć o wykonaniu czego, starać się 
o co, aliqnid lub z tryb. bez. 
multa, res, eipeditionem, helium, 
defectionem, insidias; alicni cala- 
mitatem, pestem patriae; res no- 
ras (chcićć zrobić wstrząśnionie 
polityczne, i przywłaszczyć sobie 
panowanie); qui jam moliebautur 
erumpere; efficere molitur; dj 
wzbudzić, wzniecić, morbos, amo- 
rcm, odium i t. p.; zrobić, mo- 
ram; 2) nieprzech. poruszyć się, 
usiłować, wyruszyć, odpływać, 
molientem Moc Hannibalem; na- 
res molientes a terra. 

Holltlo, ónis, i. wprawianie w rnch 
czego ciężkiego, uprzątanie, roz- 
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walanie, burzenie, raili; 2) przy¬ 
sposabianie czego z trudem. 

Molltor, Cris, m. tvórca, budo- 
wnik, mundi, ratis. 

Uolleaco, Sre, mięknąć; —przenoś, 
łagodnieć, stawać się zniewieścia- 
lym. 

MolUo, 4. nadać giętkość, mięk¬ 
kość, zmiękczyć, artus olco, aquis; 
ceram pollice; dum ferrum mol- 
liat ignis; herbas flamma; Cere- 
rern (chlćb) invino; bumom foliis; 
glebas, agros (spulchnić); lanam 
trahendo (prząść); odjąć ostrość, 
złagodzić, fructus feros colendo; 
poprawić, Titia locorum remediis; 
także o wzgórzach: clirum, coltem, 
ułatwić wejście na wzgórze przez 
kołowanie; — przenoś, a) złago¬ 
dzić, znośniejszym zrobić, impe¬ 
rium, dissensiones; poenam, opus; 
rerba usu; o osobach i ich na¬ 
miętnościach, ukrócić, poskromić, 
złagodzić, aliquem; animum ali- 
cujus; impetom, iras; bj zniewic- 
ściałymzrobić, animos, legionem. 

Mollipes, p£dis, miękkonogi. 
Molli*, e, miękki, ruchowy, gibki, 
łagodny; o miejscowości: niestro¬ 
my, nieprzepaścisty, niespadzisty, 
clivus, fastiginm; o dziełach rzeź¬ 
by: wytwornie, delikatnie wyro¬ 
biony, signa; molles imitabitur 
aere capillos; w odniesieniu do 
wymowy i utworów poetycznych: 
miły, łagodny, płynny, oratio; rer- 
sus; — przenoś, a) miły, przyje¬ 
mny, ambra; mollia ridere, przy¬ 
jemnie. uśmiechać się; łagodny, 
aestas; Zephyri; czuły, cor, pec- 
tus; b) łatwy, wygodny, aditn: 
riri molles, dający się łatwo skło¬ 
nić, in obseqnium; animusadac- 
cipiendam et deponendam ofiensio- 
nem; zmienny, nihil est tam mol- 
le, quam roluntas erga nos cirium; 
zniewieścialy, rozpustny, philoso- 

phus; Sahaci; nie czyniący oporu, 
słaby, powolny, consul; trwożli¬ 
wy, lękliwy, pecus. 

Moliiter, przysł. giętko, miękko, 
łagodnie; w odniesieniu do miej¬ 
scowości: niestrome, zwolna, nie- 
przykro, collis moliiter assurgens- 
o wyrobach rzeźby: dokładnie, 
pięhnie, delikatnie, ezcudent alii 
mollius spirantia aera (natchną 
życiem dokładnie wyrobione posą- 
gi).; — przenoś, aj łagodnie, po¬ 
wolnie, ferre; bj słabo, lekko, Ue- 
dere aliquem; rozpustnie, zniewie- 
ściale, virere; curastite moliiter 
uraczyłeś się. 

Motlitia, ae, i -es, ei, i. giętkość, 
luchawość, ceryicum; — przenoś, 
draźiiwość, czułość, tkliwość, aai- 
mi, pectoris; słabość, brak ener¬ 
gii , zniewieściałość, rozpusta, mo¬ 
res ud mollitiam lapsi. 

Molli tudo, inis, i. miękkość, in 
pulmonibus est mollitudo; giętkość, 
yocis; czułość, hnmanitatis. 

Molo, molui, molltum, 3. młóć, 
molita cibaria, zmielone zboże. 

Molo, Onis, m. przydomek reton 
greckiego Apollodora ua wyspie 
Eodus. 

Molorohus, i,m winiarz przy Nc- 
mei; poet.: Molorchi luci, lasy 
przy Nemci. 

Molossi, o rum, m. Molossowie, 
mieszkańcy krainy zwanej Molos- 
sis, tdis, i. w tzęści wschodnićj 
Epiru; stąd: Molossus, a, um,na¬ 
leżący do Molossów; canis M. lub 
samo M., pies z krainy Molossów. 

Moly, yos, n. roślina z białym 
kwiatom i czarnym korzeniem, le¬ 
karstwo przeciwko czarom. 

Momontum, i, n. cokolwiek poru¬ 
sza, przeważa ciężar, 2) w prze¬ 
strzeni: odległość, parro memento 
antecedere; 3) w czasie: upłynie- 
nie, ciąg, przeciąg, momento 



Uonitto Mon* 631 

(uaius) horao; tam breTi horanim 
memento (w kilku godzinach); stąd; 
krótkaczęść czasu, chwila, oortls mo- 
mentis; momento (temporis), w oka 
mgnieniu; siła poruszająca i skutek, 
nacisk, uderzenie, leTi momento im- 
pnlsae (arbores); — przenoś, aj uży¬ 
cie sily, środków, praebere momenta 
salutis; b) skutek, wpływ, powód, 
m. ad mutandos animos habere; 
parrae res magnom in ntramqoe 
partem m. habent; wpływ sta¬ 
nowczy, ważność, waga, znacze¬ 
nie, wartość; także o osobach : nnl- 
Uos momenti esse apnd eaercitum, 
żadnego nie mićć znaczenia; leri 
m. *<*. 1 m -.ro aliqnid, mało cenić, 
lekceważyć; magnom habere m., 
wiele znaczyć. 

Móna, ae, i. wyspa leżąca między 
Hibemią (Irlandyą) i Erytannią. 

Mon—. is, m. imię dowódzcy 
Partów. 

Monćdula, 'ao, i. kawka. 

Moneo, monoi, monltum, 2. przy¬ 
pominać co komo, aliqoem de a- 
liqua re; aliqoem; z przyp 4 i tr. 
bez.; zwykle :aj przedstawiać, obja¬ 
śniać kogo w czćm, naoczać, ostrze¬ 
gać, aliquem; aliquem do aliqoa 
re; qnod me mones; ea, qoae mo- 
nemnr; qoom Phocion moneretor 
Hicanorem insidiari; b) doradzać, 
napominać, powoływać, pobndzać, 
ze spój. ot i tryb. łącz. inb samym 
tryb. łącz.; moneo, ot ritet; eos 
hoc moneo, desinant fnrere; z tr. 
bez., soror monet soccurrere Lan- 
so Turnum; odradzać, odwracać 
kogo od czego, ostrzegać, ze spój. 
ne 1 tryb. łącz. annos monet, ne 
speres, także o natchnienia wiesz¬ 
czów i przepowiedniach: tu Tatem 
diva monę (natchnij); ni monuis- 
set comlz (gdyby nie przepowie- 
dzinla WTOna) 

MonSrtn, is, i. okręt o jednym 
rzędzie wioseł. 

Monóta, ae, i. matka muz; 2) przy¬ 
domek Junony, ze świątynia w Szy- 
mie, w którćj była mennica; stąd: 
moneta, ae, i. mennica; n poet. 
i później, pisarzy, pieniądze. 

MonetŁlit, e, należący do menni¬ 
cy, triumnii, przełożeni nad men¬ 
nicą, stąd: monetalis, chciwy na 
pieniądze. 

Monetarni*, ii, m. pracujący 
w mennicy. 

Monlle, is, n. naszyjnik, ozdoha, 
którą kobiety i dzieci nosiły na 
szyi, gesserat collo nionilc bac- 
catum 

Móntm-, patrz monum- 
Monitio, ouis, i. przypominanie, 

rada, przestroga. 
Monitor, óri», m. przypomlnacz, 

pomocnik w sądzie, także = no- 
menclator; 2) napominacz, prza- 
strzegacz, monitoribns asper. 

Monitom, i, n. przypominanie, 
przestróg?; 2) przepowiednia, wy¬ 
rocznia Carmentis nymphae. 

Monitus, us, n. przypominanie, 
przestroga; 2) przepowiednia, wy¬ 
rocznia, monitu divum. 

Monoeoua, i, *». osobno mieszka¬ 
jący, przydomek Herkulesa, Mo- 
noeci arz lub portus, przylądek 
i port w Liguryi. 

Monogramos, on, z pierwszych 
zarysów składający się, dii mono- 
grammi, bogowie bez ciała. 

Monopódlum, ii, n. stół jednonogi- 
Mona, montis, m góra, przysło¬ 
wie; maTia montesque polliceii 
(o zbytecznych obietnicach), złote 
góry obiecywać; — przenoś, prae- 
ruptus mons aquae, bałwan wo¬ 
dy wysoko wzniesiony; poet. skala. 

Monstritor, óris, ». pokazujący, 
nauczyciel, ara tri (o Tryptolemie). 

Monitro, 1. pokazywać, wskary- 
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wać, aliąuid digito; ltor, 2) mówić, 
nauczać, oznajmiać, quo scribi 
possani numero, monstrarit Ho- 
menis; mousirate, si Tidistis (po¬ 
wiedzcie); 3) nakazywać, pole¬ 
cać, monstratas ezcitat ar as; pia- 
cala; 4) doradzać, pobudzać, ira 
monstrat. 

Monstrum, i, n. oznaka woli bo¬ 
gów, monstra denm; nec dubiis 
ea signa dedit Tritonia monstris; 
coś przeciwnego uatnrze, dziw, 
potwór, m. borreudum; foedissi- 
muza; fatale; oculis objicitar mon¬ 
strom', stąd; monstra narrare, di- 
cere, lotjui, prawic dziwolągi. 

Monatruóae, priysl. nienatural¬ 
nie, dziwnie, cogitare- 

Monstraóaua, a, um, dziwotwor- 
ny, straszny. 

Montonua, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Montanue, a, um, górny, na gó¬ 
rach znajdujący sio, cacumina, op- 
pida; casiclla; fraga; Łigures; flu- 
men (z gór spadająca); ruczow. 
montani, orum, m. górale, miesz¬ 
kańcy gór, i montana, orum, n. 
okolice górne; 2) górzysty, Dalma- 
tia, poet. 

Monttoóla, ae, m. i i. gorał, miesz¬ 
kaniec gór. 

Montiragus, a, um, włóczący się 
po górach. 

Montubaua, i montosus, a, om, 
górzysty, pełen gór. 

Monumentum, i, n. pomnik, pa¬ 
miątka, z bliźszśm określeniem 
lnb bez określenia, oznacza świą¬ 
tynię, dom, posąg,grobowiec i t. p.; 
także dzieło piśmienne: monnmen- 
ta rerom (gestarom), księgi dzie¬ 
jów; annalium, roczniki; orationnm; 
m. ezpeditionis, ważniejsze szcze¬ 
góły wyprawy wojennćj; — prze¬ 
noś pamiątka, fnrtoram; taudis, 
amoris; clemantiae; crndolitatis. 

MopiópluŁ, a, nm, do Mopsopli 
(dawne nazwisko Attyki) należący. 
Attycki, Ateński, Mopsopia arbś, 
Ateny. 

Mopauheatla, i Mopsuestia, ae, i. 
miasto w Cyłicyi. 

Mogsuf. i, m. z Tossalii wieszcz 
Argonautów; 2) syn Kreteńczyka 
Bakinsa i wieszczki Manto, dal 
poeżątek wyroczni Apoiiina w Azyi 
Mniejszćj; 3) imię pasterza. 

1. Mors, ae, ż. zwłoka, przeszko¬ 
da, nihil in mora babuit, ąnemi- 
nns perreniret, nie zwlekał przy¬ 
bycia, nie dał się wstrzymać; esse 
in mora, zwlekać, moram trahere, 
moliri, sprawiać zwłokę; rumpe 
moras, nie zwlekaj, pośpieszaj; 
nulla mora est, nie ma żadnej 
przeszkody; sine mora lub nulla 
mora interposita lub poet. haud m 
niezwłocznie; 2) pobyt na jakiem 
miejscu, przebywanie, segnis; pia 
cidae morae; 3) wypoczynek w po¬ 
chodzie; 4) przestanek w mowie; 
5) przeciąg czasn, w ogóle: czas, 
dolor finitus est morń; mollirl 
mors. 

2- Mora, ae, i. oddział wojska 
Spartańczyków. 

Morflia, e, moralny, tyczący się 
obyczajów. 

Mor&tor, 5ris, m. przeszkadzający, 
pnblici commodi nieprzyjaciel do- 
bra publicznego; w sądzie: rodzaj 
złych obrońców, którzy przez swo¬ 
je przemawianie i zarzuty bieg 
sprawy przewlekali; 2) włóczęga 
wojskowy, maroder. 

Mor: tu*, a, um, patrz moror. 
Moratua, a, um, (od mos) uoby- 
czajony, dobremi obyczajami od¬ 
znaczający się, bene, melina, op- 
time, probe, egregie itp.; 2} do 
obycząjów i charakteru ludzi za¬ 
stosowany, potima, fabuła. 

MorbOaua, a, um, chory. 
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Morbua, i, m. choroba, słabość, 
morbo iaborare, affici, afflictari, 
być dotkniętym chorobą; morbo 
decedere, perire, skończyć życie 
śmiercią naturalną; — przenoś, 
choroba duszy: namiętność. 

E£ordaoitor, przysł. uszczypliwie, 
ostro, mordacius scripsit. 

Mordai, acis, kąsający, canis; pa¬ 
rzący, urtica; ostry, securis; gry¬ 
zący, pumex; szczypiący, sal: — 
przenoś, uszczypliwy, cierpki, car¬ 
men; Cynicus; dokuczający, sol- 
licitndo. 

Mordeo, momordi, montun, 2..ką- 
ać, canis;-poet. gryźć, żuć, pa- 

bula; o zimnie i upale: dokuczać, 
dopiekać, frigora matutina mor- 
dent; aestus; spinać, mordet fibu¬ 
la Testem; podmywać, amuis m. 
rura;—przenoś, a) szczypać, szy¬ 
dzić. drwić, aliąucm dictis; b) 
gryźć, dręczyć; morderi conscien- 
tia, czuć zgryzotę sumienia; occul- 
to dolore; scribis, morderi te, źe 
nię to boli, że ci jest przykro, 

ttordioui, przt/sł, kąsając zębami;— 
przenoś, upomie, mocno, rem te- 
nere m. 

Morćtum, i, n. potrawa wiejska 
z czosnku, ruty. octu, oliwy, 

Moribundus, a, urn, umierający, 
konający 

Morlgeror, 1. dogadzać komu, sto¬ 
sować się do czego, roluptati 
aurinm debet morigerari oratio. 

Morinl, brum, m. lud w Gallii 
belgijskiej. 

Morior, mortnus, 3. (imiesł. czasu 
przyszł. moriturus} umierać, fer¬ 
ro, morbo, curis, frigore; mori 
in aliqua re, zajmować się Czćm 
aż do śmierci: moriar, si lub ni- 
dalbym gardło, niech zginę, je¬ 
żeli-, rodzaj przysięgi; przenoś, 
o roślinach: niszczeć, usychać, se- 
getes; o pamięci i wdzięczućm 

wspomnieniu; wygasnąć, memoria 
benebciorum nuriąnam moriatur. 
Stąd: mortuus, a, urn, umarły; 
neczow. trup, a mortuis eicitare, 
wskrzesić; — przenoś, marę m., 
morze martwe; plausus, leges, 
pozbawione mocy. 

Moriturio, Ire, chcieć umrzćć. 
Mormyr, Jtrla, i. gatunek ryby 
morskiej. 

Moro, iTe =: moror. 
Moror, 1. bawić gdzie, przebywać, 

przemieszkiwać, Brundisii; in wil¬ 
la ; apud oppidum, circa flumen; 
ibi diutius; in genie inimica; tak¬ 
że poct. i przenoś, o przedmiotach 
nieżywotnych: znajdować się, ro¬ 
sa quo locorum morctur; zajmo¬ 
wać się czem, in externis; moran- 
di in imperiis cupiditas, pragnie¬ 
nie pozostania przy władzy; 6) za¬ 
trzymywać się, zwlekać, ociągac 
się, auzilia morantur; morantes 
castigare; poet.: haud multa i nec 
piorą moratus, długo, dłużej nie 
ociągając się; z tryb, bez. inferre 
helium; nihil moror, quominus 
abeant, nie przeszkadzam bynaj¬ 
mniej, nib jestem wcale przeci¬ 
wny, żeby odeszli; 2) zatrzymy¬ 
wać kogo lub co, kazać czekać, 
przeszkadzać komu, aliquem, ag- 
men; amnem, agi litatem rotarum, 
iter,impetum, reditum, Yictoriam, 
celeritatem belli, i i. p. aliquem 
ab itinere, a fuga; non moror 
z nast. ąuominns; nihil vos mora- 
mur patres conscripti (mówił kon¬ 
sul przy rozpus7.czaniu senatu); ne 
te morer lub ne multis morer, że¬ 
bym cię długiem mówieniem nie 
nudził; nec dona moror, nie chcę 
darów; nihil moror eos salros es- 
se, nie jestem temu przeciwny, nie 
mam nic przeciwko temu, aby-; 
b) poet. krępować, zajmować czćm, 
popnlum, oculos auresque alicu- 
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jus; noritaie morandus spccta- 
tor. 

Moróse, przt/sl. dziwacznie. 
Morositaa, 5tis, ż. dziwactwo, zrzę¬ 
da ość, in morositatem incidcre. 

Morósus, a, «m, zrzędny, dzi¬ 
waczny, senez; uporczywy, morbus 

Morpheus, eos, m. bożek suu. 
Mors, mortis, 5. śmierć, zgon; 
mortem iub morti occumbere, ujedz 
śmierci; m. afferre lub darc, za¬ 
bić, życia pozbawić; in morte, 
w czasio śmierci lub po śmierci; 
iu eztrema m., w ostatniej chwili 
śmierci; także: suprema morte; 
w licz. mn. śmierć wielu osćb, 
mortes imperatoriae; meorum; wy¬ 
padki śmierci, rodzaje śmierci, 
omnes per mortes ammam dedis- 
sem; totidem m.; clarae m.; zwło¬ 
ki, ciało zmarłego, mortem ejus 
laceiari. 

Morsus, «s, m. ukąszenie, ugry¬ 
zienie, dziobanie, serpentis, arium; 
poet. zaczepianie, chwytanie, unco 
non alligat ancora morsu; m. ro- 
boris, szpara w której u wiązł po¬ 
cisk; — przenoś, a) dokuczanie 
słowami, uszczypliwość, commoda 
mea morsu renenat; b) zmartwie¬ 
nie, udręczenie, zgryzota, libcrta- 
tis intermissae; ex disccssu. 

Mortalis. e, śmiertelny, znikomy, 
przemijający, wlasc. i przenoś. 
rzeaow, mortalis, is, ta. człowiek, 
szczegół, w licz. mn. nil mortali- 
bus arduum est; multos mortales 
defcudo; istot śmiertelnych tyczą¬ 
cy się, ludzki, od ludzi pocho¬ 
dzący, ziemski, conditio vitae; ac¬ 
ta mortałia; opera; mortalia facta 
peribunt; mortale, is, n. neczoio. 
rzecz ludzka; nec mortale sonans, 
mówiąca głosem nadludzkim; czę¬ 
sto w licz. mn. mentem mortałia 
tangunt, poet. 

Mortalitas, Mis, i. śmiertelność, 

znikomość; u później, pis. śmier¬ 
telni, ludzie, człowieczeństwo. 

Mortiotaus, a, urn, zdechły. 
Mortifer, era, ernrn, śmierć przyno¬ 

szący, śmiertelny, minus, morbus. 
Mortuua, a, um, patrz morior. 
Morum, i, n. morwa. 
Morus,i, i. drzewo morwowe. 
Mos, moris, m. wola, postanowie¬ 
nie, morem gerere alieui, czynić 
zadosyć czyjej woli, słuchać, być 
dla kogo powolnym; także: rolun- 
tati alicujus morem gerere; 2) oby¬ 
czaj, zwyczaj, sposób życia, ritae 
mores; est boc in morę positnm; 
morę et ezemplo populi Bomahi; 
często w licz. mn. obyczaje, cha¬ 
rakter, est ita temperatis moribus; 
m. suarissimi; boni et modestio- 
res; Tir morum veterum, dawnej 
poczciwości; cum moribus notis, 
znanego charakteru;—przenoś, a) 
sposób, własność, coeli, siderum, 
spis morę; torrentis; in morem 
fluminis; A) u poet. przepis, pra¬ 
widło, prawo, mores Tiris ponęt; 
pacis imponerc morem; in morem, 
porządnie; sine morę furit ten?- 
pestas, nadzwyczajnie, okropnie 
sroży się burza. 

Mosa, ae, m. rzeka w Gallii bel¬ 
gijskiej. 

Mościła, ae, m. rzeka Mozolą. 
Mótio, ónis, i. ruch, poniżenie, 
corporum; animi, wzruszenie. 

Motus, us, ta ruch, poruszenie 
tak naturalne jak sztuczne; motus 
terrae, trzęsienie ziemi; m. Jonici, 
taniec Joński; m. palaestrici, ruch 
szermierzy; corporis motus plenns 
artis, gicstykulacya mówcy; także 
o obrotach wojennych: ut ad mo¬ 
tus concursusque essent leriores;— 
przenoś, a) wzruszenie, żywe uczu¬ 
cie, namiętność, cohibero motus 
animi; działalność umysłu, cele- 
res ingenii motus; pociąg, popęd, 
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natchnienie, dirino concita nota, 
Bellonae motu est agitata; b) we 
względzie politycznym, poruszenie, 
magnificeutiEsimus m. Italiae; tak¬ 
że w zlej myśli: niespokojność, 
powstanie, bunt; motum afferro 
reipubiicae, zaburzyć; magno mo¬ 
tu concutere imperium, zachwiać, 
osłabić. 

Moreo, inćri, motum, 3. poruszyć, 
w ruch wprawić, se morero lub 
moveri, poruszyć się; także: mo¬ 
ren, poruszyć się, trząść się, ter- 
ra morit; o ruchu strćn muzycz¬ 
nych: tilasonatia; citharam; o ru¬ 
chu ust przy śpiewie: ora sonan- 
tia; o ruchu tanecznym: Cyciopa 
moren, w pantomimach przedsta¬ 
wiać; arma morere, wziąć się do 
broni, wojnę prowadzić, poct.; 
igiuin m., uprawiać, orać; marę, 

poruszać, próć morze wiosłami, 
płynąć. Stąd; 1) ze względu na 
punkt wyjścia: z dołu co w ruch 
wprawiać, wydobywać, limuin e 
gurgite; motum cx profnndo ma¬ 
rę; testa moreri digua bono die; 
numam centesimis ab aliquo wy¬ 
dobyć, odebrać); o pączkach: roz¬ 
wijać się, de palmite gemma mo- 
vetur, — przenoś.wzbudzić, wznie¬ 
cić, pobudzić do czego, risum, 
fletem, dolorem, jocum, discor- 
dias, suspicionem i t. p.; wnosić, 
wprowadzać, przytaczać przedmiot 
do działania, roztrząsania, consul- 
tationem, actionem; historias; czyn¬ 
ność rozpocząć, zacząć, cantu.,-; bel- 
lum.seditionem; także: ne qn iii a ter¬ 
go moreretnr; jam undiquepugna 
semorerat (rozpoczęła się); w zna¬ 
czeniu oddalenia, usunąć, uprzą¬ 
tnąć, wyprowadzić, wyparować, 
wypchnąć, wydalić; so morele lub 
mezon, oddalić się, ustąpić, odejść, 
res quae moreri possunt, rucho¬ 
mości; także o przemianach: quo- 

rum forma semel mota est; w zna¬ 
czeniu wojennem: m. signa, ca¬ 
stra i t. p., se m. lub samo morere, 
wyruszyć, odejść; primis tenebris 
morit; se m. lub moreri, ruszyć 
się; także w znaczeniu religijuem 
bidental morere, naruszyć; Diauae 
non morenda numina; wydalić, 
wypędzić, wyprzćć z siedziby, po¬ 
siadłości, placu boju, z urzędu, 
z przyim. cx lub de i przyp. 6. 
lub samym przyp. 6. senatu; ali- 
quom loco seuatorio, tribu; także: 
od mniemania odwieść, desenten- 
tia; z drogi prawdy, a rero; 2) 
w ruch działalności wprowadzać; 
se morero lub moveri, przyspo¬ 
sabiać się, zabierać się do czego, 
gotować się, impigrc; ad bcllum; 
a) w odniesieniu do zmysłów; ro¬ 
bić wrażenie, m. sensus; pulchri- 
tudo corporis movet oculos; na 
str. bier. doznawać wrażenia, con- 
suetudine loci moTCTi; w zlćj my¬ 
śli: szkodliwie działać, szkodliwy 
wpływ wywierać, o słabości, upa¬ 
le i t. p., ris aestus omnium cor- 
pora morit; b) w odniesieniu do 
ducha, wyobrażeń i t. p.; rozwa¬ 
żać, roztrząsać, multa animo; ani- 
mus eadem iila morebat, knuł te 
same zamysły, zajmował się te- 
miż myślami; acute moreri (prze¬ 
nikliwie myślóć); se m. ad lub in 
aliquid, zwracać myśl swoją ua 
co; aiiquem thyrso (natchnąć); c) 
w odniesieniu do uczucia, do ser¬ 
ca: wzruszyć kogo, pobudzić, 
zmiękczyć, czułośc, życzliwość, 
współczucie wzbudzić, quem quum 
minus moverct; miscriconLa mo¬ 
ren; precibus; w złej myśli: za¬ 
niepokoić, przerazić, niepokoju na¬ 
bawić; na str. bier. niepokoić się, 
przerazić się, absiste moreri; d) 
w odniesieniu do woli, postano¬ 
wienia: skłonić, tanta auctoritate, 
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cofcsilio; e) we względzie politycz¬ 
nym: pobudzić, wzniccic rozruch, 
wzburzyć, Hispaniam adrersus Ro- 
maoos; as str. bier. oburzyć się, 
zbuntować się, powstać; f) w ogó¬ 
le: zachwiać, osłabić, sententiam 
alicujus; lidem; fatum (zmienić). 

Moz, przyst. wkrótce, zaraz, wnet, 
natychmiast, se mox rcnturnm; 
mox rerertar; moz ubi, skoro, po¬ 
tem gdy, moz ubi publicas res 
OTdinaris; 2) w ogóle: potćm, na¬ 
stępnie, fusi, moz intra radium 
recept!. 

Mnoidus, a, um, spleśniały. 
Muoiua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: Huciinus, a, 
um, do Mucyusza odnoszący się. 

Muoor, oris, m. pleśń. 
Muoro, <mis, m. kończatość, ostrze, 
mianowicie miecza; stąd: miecz, 
mucronem stringere, dobyć mie¬ 
cza, mucronem eitulit, pugnsrc 
mucrone; — przenoś, moc, dziel¬ 
ność, defensionis. 

Muous, i, m. smark. 
Mugio, 4. ryczeć, greges mugien- 

tium, bydlęta; — przenoś, trzesz¬ 
czeć, malus Africis procellis; 
dźwięk wydawać, buczeć, clan- 
gor tubae. 

Mugltu*, us, m. ryk, boum; m. 
dare, edere, ciere, tolłere; — 
przenoś, buk, łoskot, terrae. 

Mula, ae, i. mulica. 

Moloeo, misi, mulsum, 2. gła¬ 
skać, z lekka się dotykać, barbam 
u nu; Zephyri muleebant flores, 
poet; — przenoś, a) przymllać się, 
zachwycać, bawić, aliqnem car- 
mine; muleebant carmina aures; 
b) łagodzić,uspokajać, aliąucm lub 
euimos dictis, rerbis i t. p.; poet. 
tigres carmine; fluctus; aethera 
cantu lub agra concentibus (o pta¬ 
kach); także rulnera m, (przyno¬ 

sić ulgę); corpora duris fess* la- 
boribus (usypiać). 

Muloiber, bćris i bSri, m. przy¬ 
domek Wulkana; poet. ogień, ce- 
ras urebat. 

Muloo, 1. bić, chłostać, ile się 
obchodzić, dać się we znaki, ko¬ 
minem; popsuć, uszkodzić, na- 
rem; małe mulcatus graculus, zle 
przyjęta, oskubana. 

Muleta, i pochod. patrz mult-. 
Mulctra, ae, i. i mulctrarium, ii, 
n. i mulctrum, i, «. skopek, do¬ 
nica. 

Mulaeo, mulsi, mulctum, 2. doić. 
Muliebris, e, kobiecy, niewieści, 
do niewiast należący, vestis, re- 
nustas; rztczow. mnhebria, ium, n. 
rzeczy kobietom właściwe; 2) znie- 
wieścialy, animus. 

Muliebriter, prtysl. po kobiecemu, 
zniewieściaie, dedero se lamentis; 
iacere. 

Muller, Eris, i. kobieta, niewia¬ 
sta; 2) żona, mężatka, rirgo aut 
mulier. 

MuUer&riua, a, nm, kobiecy. 
Mulleroula, ae, i. kobietka, ko¬ 
biecina. 

Mulierósitos, Stis, i. namiętna mi¬ 
łość, jnmość. 

Mullerósua, a, um, jurny, kobie¬ 
ciarz. 

Mulio, ęnis, m. poganiacz mułów. 
Muliónius, a, um, należący do 

poganiacza mułów. 
Mullus, i, m. barwenna, ryba 
morska. 

Mulsua, a, um, z miodem pomlę- 
szany; ruozow. mulsum, i, *. wi¬ 
no zaprawne miodem. 

Multa, ae, i. kara pieniężna. 
Multatioius, a, .um, należący do 
kary pieniężnćj. 

Multitio, Snis, i. skazanie na ka¬ 
rę pieniężną; kara na majątku, ho¬ 
norom. 
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Multlcńrua, a, um, dziurkowaty, 
wiele wydrążeń mający, 

udulticiua, a, um. z gęstej i cien¬ 
kiej tkaniny zrobiony, vestimenta. 

Multifariam, przysi. z wielu stron, 
na wieln miejscach. 

Multifidua. a, um, na wiele czę¬ 
ści rozłupany, podzielony, faz. 

Multlformis, e, wielokształtny. 
Multtfórua, a, nm, dziurkowaty, 
wiele dziur, otworów mający. 

Multijuffue, a, um, i -jugis. e, 
wielosprzężny, equt; — przenoś, 
rozmaity, liczny, literae. 

Multimedia, przysi. rozmaicie, róż¬ 
nym sposobem, pod różncmi wzglę¬ 
dami, multimodis reprehendi po- 
test. 

Multiplez, pllcis, wielofaldowny, 
altns; obszerny, pełen manowców, 
domus; ritis serpens multiplici 
lapsn, rozmaicie poplątana, kręto 
rosnąca; poet.: lorica, pancerz z pier¬ 
ścieni w ogniwa połączonych skła¬ 
dający się; b) liczny, mnogi, prae- 
sidium, fetus; wielokrotny, consu- 
latus; multiplez elades utrim(]ue 
facia; wiele razy większy, licz¬ 
niejszy, jak-, multiplcx qnam pro 
numero damnum est; rztczuw. si 
multiplez alterlus arhitrio acci- 
piat, jeżeliby daleko większą licz¬ 
bę otrzymał; c) rozmaity, wielo¬ 
stronny, obfity, bellum; ratio dis- 
putandi; sermones; cura, ezspec- 
tatio; rozmaite powody dający, ad 
suspicionem et simultatcs; wielo¬ 
znaczny, rerborum potestates; nie¬ 
zbadany, nieodgadniony, natnrae 
hominum; ingenium; często: nie¬ 
stały, animus i t. p. 

Multipllcibilis, e, dający się po¬ 
mnożyć; 2) rozmaity. 

Mnlttplto&tio, ónis, i. mnożenie. 
Multiplioo, 1. mnożyć, pomnażać, 

powiększać, aes alienum; usuras; 
regnnm, auzilia. 

Multitudo, Tnis, i. mnóstwo, mno¬ 
gość, wielka liczba, hominnm, na- 
vinm, jumentorum, beneficiorum; 
multitndine domum cjus circum- 
dedernnt (wielkim tłumom Indzi). 
2) gmin, pospólstwo, imperita; 
judicio multitndinis moveri; ma- 
gnus multitudini timor est injectus. 

Multo, 1. karać, skazać na karę. 
pocni, morte, cisilio, multa i t. p.; 
za karę skazać na utratę czego, 
pecuuia, agris, finibus, Antiochuni 
Asia; parte regni; aliquem parte 
membrorum, za karę pozbawić; 
z przyp. 3. za karę na czyją ko¬ 
rzyść oddać swoje mienie, Vencri 
cs.se mnltatum, zrzec się dziedzic¬ 
twa na rzecz Wenery. (multim. 

Multo, i multum, przyst. patrz 
Multus.a, um, liczny, gromadny, 
mnogi, stop. wyż. plus, pluris, 
więcej; zwykle w licz. mn. plu- 
res, plum: stop. najw. plurimus, 
a, um, bardzo liczny; rzeczoir. 
multi, wiciu, szczegół, wielka 
gromada, mnogość, mnóstwo, una 
e mnltis; multa w licz. mn. wiel¬ 
ka ilość, wiele Tzcczy, ne mnlta 
lub ne multis (słowem, krótko mó¬ 
wiąc), podobnież: quid plnra, plu- 
ribus, obszerniej; pluńmi, naj¬ 
większa liczba, najq. część; poet. 
plurimus dicet, bardzo liczni, bar¬ 
dzo wieln; przy określaniu mate- 
ryi: mnogi, obfity, caro, sangnis, 
supellez, rictima, anrum, su- 
dor i t. p., plurima rosa; pl. Aet¬ 
na, największa część Etny; wielki, 
pars Enropae; plurimus collis; 
w odniesieniu do mowy: obszer¬ 
ny, rozwlekły, oratio, ne multus 
sin; o czasie: postąuam dies jam 
multa erat, gdy już znaczna część 
dnia upłynęła; podobnie: multo 
die; multa nocte, w póznćj porze 
nocnćj; ad multam uoctem; multo 
manę, bardzo rano; pod względem 
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mocy skutzu: mocny, silny, 
wielki, silnie działający, sermo, 
tabor, cura, libertas; plurimua 
tal, największy upal; fdlra, naj¬ 
gęstszy las; pl. coma, canities, 
fons, tabor i t. p. mnltum est(to 
wiele znaczyjt poot.; — przenoś, 
pod względem działalności. częsty, 
nieustanny, ustawiczny, gorliwy, 
pilny, multa viri virtns; ad Tigi- 
iias multus adesse; muitns insta- 
re; legor plurimus in orbe; mul¬ 
tom est (bywa to często, daje się 
często słyszeć), naprzykrzony, nu¬ 
dny, nieprzyjemny, natrętny, aut 
inconcinnus aut multus. Stąd 2) 
multum a) rzeaottt. wielka część, 
wielkie mnóstwo, plus, większa 
część, większa ilość; plurimum, 
bardzo wiele, tylko w przyp. 1- 
lub 4. z przyp 2. multum diei; 
plus Tirium, plurimum studii; 
quam plurimum, jak można naj¬ 
więcej; w przyp. 2. dla oznacze¬ 
nia wartości, ceny: multi, wysoko, 
bardzo, drogo; pluris, drożej, wy- 
żśj;plurimi, bardzo wysoko,bardzo 
drogo, ze słowami aestimare, pu- 
tare, facere, habere, rendere, 
emere; mea conscientia pluris mi- 
M est qnam sermo bomiuum i t. p.; 
w przyp 6. dla oznaczenia stopnio¬ 
wania i różnicy multo, o wiele, 
znacznie, daleko, multo paucio- 
res; iter multo faciłius; multo 
piura; ze stop. najwyż. multo ju- 
eufidissimus, najprzyjemniejszy; non 
multo post, wkrótce potem; multo 
antę lub antę multo, o wiele 
wprzód; b) pnytl. multum, wie¬ 
le ~ multo przy stop. wyż. rzadko; 
o czasie: często, wiele razy, mul¬ 
tum mocum est; bardzo, multum 
loquax; m. dispares; plus, więcej, 
plus posso; z quam, non plus 
<juam stipitem; z przyp. 6. non 
plus duobus mensibus. 

Mfilus, i, m. muł. 
Mulrius, a, um, mulwijski; pons, 

most na rzece Tybrze koło Rzymu. 
Muminlm. a,um, nazwanie Rzym- 
skiego rodu. 

Mntitins, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu. 

Munda, ae, i. miasto w Hiszpanii 
betyckiej; stąd: Mundeusis, e, 
mundeński, i Mundenses, ium,M. 
mieszkańcy Mimdy. 

Mund&nus, i, 7». obywatel świata. 
Munditia, ae, i -es, ei, i. czystość, 

ochędóstwo; w stylu: ozdobność, 
czystość. 

Mundus, a, um, czysty, chędogi, 
supellcr; strojny, ozdobny, wy- 
kwiutny, cultus justo mundior, 
piękny, zgrabny, wytworny, verba- 

Mundus, i, m. świat powszechny; 
niebo ozdobione gwiazdami, m. ln- 
cens, ardens; okrąg ziemski; 2) 
stroje kobiece, m. muliebris. 

Munóro, 1. obdarzyć kogo czóm, 
aliquem aliqua re. 

Munóror, 1. darować, aUcui com- 
modum; obdarzyć, udarować, ali- 
quem aliaua Te; opipare. 

Munla, ium, n. obowiązki, czyn¬ 
ności stosowne do powołania, can- 
didatorum; munia regis obire; m- 
vrtae servare. 

Munioeps, cTpis, m. i i. obywatel 
lnb obywatelka miasta zwanego 
mnnicipium; 2) ziomek, rodak, 
współobywatel, współobywatelka. 

Municipaile, e, municypalny, do 
miasta municipium zwanego odno¬ 
szący się. 

Mnnicipium, ii, ». miasto wolne 
mające prawo obywatelstwa Rzym¬ 
skiego. 

Munifioa, przytl. hojnie, szczodro- 
bliwie. 

Munidosntla. ae, i. hojność, szczo¬ 
drość. 

Munlficus, a, um, hojny, szczodry) 
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dobroczynny, stop. wy ż. -ficentioi; 
najwyż. -ficentissimuj. 

Muntmen, tnia, m, środek zasło- 
nienia, obrona. 

Munlmentum, i, tu obrona, śro- 
dek obwarowania, okopy, wal i t. p. 

Munio, 4. obwarować, postawić 
w stanie obronnym; w ogóle: za- 
slónić, zabezpieczyć, locum au¬ 
ro; aditus insulae mirificia operi- 
bus; portns aggere; Alpibns Ita- 
liam munierat natura; — przenoś, 
eemnltornm benevolentia; 2) dro¬ 
gę torować, wlaś. i przenoś. 

HttnUlo, onis, ż. obwarowanie, za¬ 
bezpieczenie za pomocą walów, 
warowni; oszańcowanie, urbom 
munitionibns sepirc; 2) utorowa¬ 
nie drogi, wlaś. i przenoś. 

Munlto, 1. utorować, nam. 
Monitor, ćris, ». robiący szańce, 
okopy, castrorum; 2) zajmujący 
się utorowaniem dróg. 

Munitus, a, um, obronny, obwa¬ 
rowany, bezpieczny, siluy, oppi- 
dum muuitissimum; insnla; semu- 
nitiorcm ad vitam tuendam fore. 

Muaua, Sris, n. służba, powinność, 
obowiązek, szczegół, służba rzą¬ 
dowa, urząd, muuus administrare, 
cxplere susceptnm munus rcipu- 
blicac: muueribus perfunctus sc- 
liei; 2) usługa, przysługa przyja¬ 
cielska, uczynność, m. aficrre; to- 
tum hoc tui maucris est; munerc 
alicnjns, przy pomocy; ostatnia 
usługa dla umarłych, pogrzeb, 
amplo muuere efferre; fungi inani- 
muuere; decoraro supremis mune- 
ribus; 3) dar, podarunek, upomi¬ 
nek, mittere alicui aliąuid muuc- 
ri; munere donare; divino mune- 
re datus reip.; m Libcri, Cereris, 
4} widowisko, walka szermierzy 
sprawiona dla przyjemności ludu, 
in. dare, praeberc; uiagnificentis- 
sima munera Fompeji, budowle 

publiczne na igrzyska; stąd: bu¬ 
dowle w ogolę; także budowa 
świata; moderator tanti operis et 
muneris. 

Munusoidum, i, n. mały podaru¬ 
nek, upominek. 

Uunrukit, ae, :■ port kolo Aten; 
stąd: Mimychius, a, um, do Mu- 
niebium odnoszący się, w ogóle 
Ateński. 

Muraena, ae, *. ryba morska bar¬ 
dzo iubiona od starożytnych. 

Muraena, patrz Murena. 
Murilla, do muru odnoszący się, 

murowy, corona m., wieniec dawa¬ 
ny w nagrodę temu, który się 
pierwszy dostał na mury nieprzy¬ 
jacielskie. 

Muroia, ae, i. przezwisko Wenery 
(=Myrtea, od mirtu, który był 
jćj poświęcony); ad Murciae (aram) 
lub ad Murciam, dolina w Bzy- 
mie między pagórkiem Palatyń- 
skim i Awentynskim. 

Murena, ae, m. imię Rzymskićj 
familii. 

Murei, fcis, **. gatunek ślimaka 
morskiego; b) poet. o jego skoru¬ 
pie, która slnżyla za trąbę Tryto¬ 
nowi, tudzież do zdobienia grot; 
c) sok -z tego ślimaka farbujący 
purpurowo; d) m. acutus, skal: 
spiczasta; in. ferrei, kolce, ćwieki 
ostre. 

Murgantla, ae, i. miasto: a) Sa 
muitów; b) w Sycylii; stąd: Mar 
geiitinus, a, um, do Murgancyi 
należący, i Murgentlni, orum, m 
Slurgeutynowie. 

Muria, ae, i. rosół słony. 
Murica, patrz inyricc. 
Murlnus, a, um, do myszy odno¬ 

szący się; pełłeś m., skórki z kun 
lub gronostajów. 

Marmur, uris, n. szmer, szernr i- 
nie, mruczenie i t. p., jucundc la- 
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bentes murmuro mi; o pszczołach: 
strepit omnis murmure campus; 
2) łoskot, grzmot, htik, incipit 
coclum misceri murmure; 3) dźwięk 
narzędzi muzycznych, perstringis 
anres minaci murmure cornnum. 

Hurmuro, 1. mruczeć, szumieć, 
szeleścieć. 

Hurra lub muTrha, patrz myrrha. 
Murrha, ac, i. kamień lub massa, 

z którćj robiono bardzo kosztowne 
naczynia do picia; stąd: murrhi- 
nus, a, um, z murry zrobiony, 
pocula. 

Muria, lub Mursia, ac, i. miasto 
w Pannonii. 

Murtetum, patrz myrtetum. 
Murteua, patrz myrteus. 
Mura*, i, m. mur około miasta, 
mnris urbem sepire, cingere oppi- 
da muris; skąd: muri za miasto, 
repetens patrios muros; 2) wal, 
grobla, okop; — przenoś, obrona, 
tarcza, warownia, Achilles murus 
Grajorum. 

Mus, muris, m. mysz (do tego ro¬ 
dzaju żwierząt liczono także szczu¬ 
ry, gronostaje, kuny, sobole i t. p.); 
2) Mus, przydomea rodu Decyu- 
szów. 

Musa, ac, z. muza, bogini nauk 
i sztuk; liczono ich dziewięć; Cal- 
liope, Clio, Melpomenę, Thalia, 
Euterpe, Erato, Urania, Polyhy- 
mnia, Terpsichore; 2) pieśń, poe¬ 
mat, Damonis mnsam dicemus; 
m. procaz; 3) zatiuduicnie nauko¬ 
we, cum Musis, id est, cum hu- 
manitate et doctrina. 

Musaeus, i, m. poeta grecki. 
lCusoa, ae, i. mucha. 
Musodaus, a, um, mchem obrosły. 
Muaoulus, i tu. myszka; — prze¬ 
noś. ą) w ciele: musknł; b) ma¬ 
china wojenną, szopa, pod którćj 
osłoną oblegający zbliżali się do 
murów. 

Musoua, i, m. mech. 
MusSum, i. n. miejsce posiedzeń 
uczonych, czytelnia, biblioteka, 
akademia i t. p. 

Stasico, ac, i -e, es, i. muzyka, 
która podług wyobrażenia staro¬ 
żytnych obejmowała sztuki i umie¬ 
jętności muzom poświęcone, zwłasz¬ 
cza poezyą, wymowę, muzykę. 

Musio&ni, orum, n. lud w Indyacb 
z tej strony Gangesu. 

Muslous, a, um, tyczący się mu¬ 
zyki, muzykalny, muzyczny, stąd; 
mocno, musicbs, i, m. znawca 
muzyki, muzyk, i mnsica, orum, * 
muzyka, dederc se mnsicis, oddać 
się muzyce. 

Muaaito, are, mruczść, szmer wy¬ 
dawać. 

Muaso, are, mruczćć, szmer wy¬ 
dawać; o pszczołach: brzęczćć; lę¬ 
kać się mówić lub czynić, ocią¬ 
gać się, namyślać się, diccre mus- 
sant; mussat rex ipse Łatinus, 
quos generos rocet, poet 

Mustaceum, i, n. lub -eus, i, m. 
placek, w którym mąka z mosz¬ 
czem, liściem laurowym i innemi 
przyprawami była pomieszana, 
przysłowie: laureolam in mustaceo 
ąuacrcre, szukać sławy w małych 
rzeczach. 

Muatela, lub mnstella, ae, i. łasica. 
Mustum, i, n. moszcz; poet. jesień, 

w licz. um. tercentum mnsta ridere. 
Muta, ae, i. niema, jedna z nimf. 
Mutabilis, e, zmienny, niestały, 

pectus. 
Mutabilita*, Stis, i. niestałość, 
zmienność, mentis. 

Mutfttio, onis, z. zmiana, odmia¬ 
na, consilii; 2) zamiana, przemia¬ 
na, mutatio officiorum, dandoac- 
cipicndo, wzajemność przysług. 

Mutilo, 1, obciąć, kaleczyć, att- 
res; zepsuć, uszkodzić, nares; — 
przenoś, zmniejszyć, ezercitum. 
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Mutilus, a, um, obcięty, alces mu- 
tilae cornibus; — przenoś, mutila 
loqui, mówić bez należytego roz¬ 
winięcia i zaokrąglenia okresów. 

Mutlna, ae, e. miasto w Italii, 
dziś Modem:; stąd: Mutinensis, 
e, do Mutyny odnoszący się, Mu- 
tyuwiski. [wiedzieć z ciche 

Motto, 4. bąknąć, mruknąć, po- 
Muttus, patrz Mucius 
Mato, 1. ruszyć, poruszyć, przenieść 
gdzieindziej, ne qms inritus ciri ta¬ 
tę mutetur, ź,eby nie byl wydalony; 
se mutare lub mutari wydalić się, 
aliquo loco; o drzewach: przesa¬ 
dzać , aut scrobibus mandet mota¬ 
ła subactis, poet.; stąd: zwycz.: 
a) zmieniać, odmieniać, nihil mu- 
tivit de cultu; umtari i czasem 
mutare, zmieniać się, ąuantum 
mutatus ab illo Hcctore; przemie¬ 
niać kolor, farbować, vetlera lu¬ 
te: naprawiać, factum; zepsuć, 
sfałszować, Timim mutatum, b) po- 
mieniac się na co, aliquld cum 
aliqna re; o wygnańcach: mut. 
solnm lub locum, pójść na wy¬ 
gnanie; lecz: tcrras lub lares et 
urbem, do innego kraju się prze¬ 
nieść; quid terras alio calentes 
■sole mutamus? mutare vcstem, 
wdziać żałobę. 

Muttlo, patrz Mutio. 
Hutuitio, finis, ż. pożyczanie, po¬ 
życzka. [wzajem. 

M&tue, priytł. wzajemnie, na- 
Mutuo, przysl. wzajemnie, nawza¬ 
jem; *» 8entire, podobnie my- 
ślćć, mieć podobny sposób my¬ 
ślenia; m. misen, podobnie nie¬ 
szczęśliwi. 

Mutuor, 1. pożyczać, pecunias 
ab aliquo; także samo m., cogor 
autuari; — przenoś, brać skąd, 
otrzymać, yirtus nomen a riris mu- 
tuata est. 

fitutus, a, um, niemy, niemówią- 

cy, milczący, cichy, pecudes; 
artes, sztuki piękne w porówna¬ 
niu do wymowy; także: o sztu¬ 
kach mało rozgłosu i zysku przy¬ 
noszących, maluit mntas agbare 
inglorius artes. 

Mutuus, a, um, pożyczony, pe- 
cumas mutuas sumere ab aliq,uo; 
mutuo, pożyczonym sposobem; 2) 
wzajemny, obustronny, benero- 
lentia; officia Toluntas erga ali- 
quem; stąd. per mutua lub samo 
mutua, nawzajem, wzajemnie, pe- 
dibus per mutua neiis. 

Mutycb, es, i. miasto w Sycylii; 
stąd: Mutycensis, o, Mutyceńskt 

Mycale, es, ż. przylądek w Jonii 
naprzeciw wyspy Samos. 

Mycenee, arum, i -a ae,i-miasto 
w Argolidzie: stąd: «) Mycenaeus, 
a, um, Miceński; b) Mycenelises, 
ium, m. Miceńczykowie; c) My- 
c6nis, Tdis, i. pochodząca z Mi- 
cen (Ifigenia). 

Mfcónoa, lub -us, i, ż. jedna 
z wysp Cykladyjskich. 

Myadćnes, um, n lud Tracyi; 
stąd: a) Mygdouis, idis, i. Mig- 
donka, urodzona w Migdonii ; b) 
Mygdonius, a, um, Migdoński, 
Frygijski (ponieważ Migdonowie 
przeszli do Frygii). 

Mygdonidee, ae, m. Migdonida, 
syn "Migdona, króla Frygijskiego. 

Mylae, 5rum, i. zamek w Sycylii. 
Mylasa, órum, n. miasto w Ka¬ 
ry i; stąd: <y Mylasenses, ium, 
Milazeńczycy; b) Mylasius a, um, 
do Milazy należący; c) MylasSni, 
orum, m. Mylazenowie. 

MynduB, lub -os, i, i■ miasto 
w Karyi; stąd: Myndii, orum, ». 
Mindowie. 

My opero, onis, n. lekki okręt kor¬ 

sarski. 
Myrice, es, i myrica, ae, t. ta- 
maryszek, krzew. 
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Myrina, ae, I. miasto w Kolii. 
Myrmocide*, ae, w. imię rzeź¬ 
biarza. 

Myrmldónea.nra, m. lud w Tessalii. 
Myro, Cnis, m. sławny rzeźbiarz 

z Eleutery. 
Myrrha, ae, i. drzewko mirrowc; 

2) żywica z niego sącząca się; 
stąd: Myrrha, córka Cynirasa, któ¬ 
ra w drzewo mirrowe była prze- 
mienioua. 

Myrrheus, a, um, nakrapiany bal¬ 
samem mitrowym, crinis. 

Myrrhinus, a, um, namaszczony 
balsamem mirrowym; 2) zrobiony 
7. massy murrba zwanćj, patrz 
morrha. murrhinus. 

Myrtetum., Inb murtetum, i, r. 
miejsce mirtem zarosłe; w iicz. ma. 
snyrteta, miejsce przy Bajach. 

MyTteoa, a, urn, mirtowy, nurtem 
zaprawny, ozdobny. 

MjrrtilUi, i, m. syn Merkurego, 
woźnica Enomacsa (Oenomaus) 

MjTtos, i, i. wyspa przy Eubei; 
stąd: Myrtflus, a, um, Mirtejski, 
marę Myrtoum, część morza Egiej- 
skiego koło wyspy Mirtos, mię¬ 
dzy Krętą, Eubeą i Peloponezem. 

MyTtum, i, k. owoc mirtowy. 
Myrtus, i, i. mirtowe drzewo, mirt- 

b) las mirtowy, c) włócznia z drze¬ 
wa mirtowego, poet. 

Myscetas, i, m. syn Alkmona. ro¬ 
dem z Achai, założyciel Krotony. 

Mysi, oram, t*. Mizowie, miesz¬ 
kańcy krainy zwanćj Mysia, ae, ź. 
w Azyi mniejszćj, sławni łucznicy, 
pogardzani z powodu tępości władz 
umysłowych: trilum est, si quis 
despicatui ducitur, ut Mysormn 
ultimus esse dicatur; w licz. poj 
Mysus, Mizyjczyk; stąd: Mysius 
i Mysus, a, um, należący do 
Mizyi 

Mysta, lub -es, ae, m. kapłan ta¬ 
jemniczych obrzędów religijnych. 

MystaRórus, i, t«. wprowadzający 
do miejsc tajemnic religijnych. 

My a t orla, ornm, «. tajemnicze ob¬ 
rzędy religijne, mianow. Cerery 
w Eleusis; 2) w ogóle: wszelkie 
tajemnice, skrytość, rzeczy tajne, 
mysteria rhetorum aperire; episto- 
lae nostrae habent tantum myste- 
riorum. 

Mystious, a, um, tajemny, tyczą¬ 
cy się tajemnio religijnych. _ 

BCy+Uenae, arum, i -e, es, głó¬ 
wne miasto na wyspie Leabas; stąd: 
Mytilenaeus, a. um. do Mityle- 
ny odnoszący się; rzecww. Mity- 
leńczyfc, w 1. mn. Mydleni, orum, 
Mityleńczycy. 

Mytilus, i, sp. gatunek, małży. 
My-ua, untis, ż. miasto w Karyi. 

isr. 
JS. jako skrócenie m Sumerius. 
Nabathaoi (blabataei), m Nabateo- 

wie.łud w Arabii skalistej; stąd: Na- 
bathaeus, a, um, Nabatejski, w o- 
góle: Arabski, wschodni, u pcet., 
regna. 

Kablium, lub naulinm, ii, ». na¬ 
rzędzie muzyczne strónowe. 

Kaotns, a, um, imiesl. patrz nan 
ciscor. 

Eae, -przyił. zaiste, zaprawdę, za¬ 
pewne. 

K nenia, patrz nenia. 
Maewius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, stąd: Naerianus, a. 
um, Newiauski, do Kewiusza od¬ 
noszący się. 

Naevn», i, n. znamię, brodawka, 
znak z przyrodzenia. 

Eajas, iidis, często; Kais, Idis lub 
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Ido*, i. Najada, nimfa wodna; 
poet. pnellae Lub sororcs Naides; 
w ogóle- nimfa. 

Nam, tpój bo, ponieważ, albowiem, 
stoi na początku zdania i służy 
do uzasadnienia poprzedzająećj 
myśli. 

N*mque, tpój- bo, albowiem, po¬ 
nieważ, kładzie się na początku 
zdania 1 służy do udowodnienia 
poprzedzającej myśli. 

Nancisoor, nactus i nauctus, 3. do¬ 
stać, otrzymać, dostąpić, osiągnąć, 
nomen poetae; proTinciam ; capti- 
yos; spem, turmas; naYiculain, 
znaleźć, doczekać się, dignum exi- 
tum; tempestatem idoneam, ren- 
tum secundum; n. morbum, wpaść 
w chorobę; nactus silentia ruris, 
dostawszy się na ciche pola; quid- 
quid est nacta Yitis, czegokolwiek 
dosięgła. 

Nannćtea, lub Namnetcs,um, t*. 
lud w Gallii celtyckiej 

Nanturtas, um, .». lud w Gallii 
narboneńskićj. 

Napneua, a, um, tyczący się do¬ 
lin lesistych, nymphae N. lub sa¬ 
mo Napaeae, nimfy opiekujące się 
dolinami leśnemi. 

Nar, naris, m. rzeka wpadająca do 
Tybru. 

Narbo, Snis, z. miasto od którego 
Gallia narboneńska wzięła nazwi¬ 
sko; stąd - Narbonensis, e, do Nar- 
bony odnoszący się. 

Narciarnia, i, m- narcys, kwiat; ja¬ 
ko imię własne: syn CeSza i Li- 
ryopy, młodzieniec cudnśj pię¬ 
kności. 

Nardus, i, i. inardum, i, n. nard, 
roślina pachnąca, zwłaszcza nard 
indyjski, z którego kwiatu robio¬ 
no bebam, olejek wonny, nardo 
uncti; madefactus tempora nardo, 
poet. 

Naris, is, I. nozdrze, w Licz. mn. 

nares, nozdrza, nos, ad nares ad- 
morere, wąchać; homo obesae na¬ 
ris, nie mający węchn delikatne¬ 
go; nieprzenikliwy, ograniczony; 
emunctae naris, człowiek bystre¬ 
go dowcipu, przenikliwy; acutae 
nares, delikatny węch; naribus 
uti, drwić, szydzić. 

Naraia M, i. miasto w Umbryi; 
stąd: Narniensis, o, do Narnii 
odnoszący się. 

Narrabilit, e, dający się opowie¬ 
dzieć. 

Narritio, 6nis, i. opowiadanie; 
powieść. 

Narrator, Sris, ». opowisdacz. 
Narritua. us, *». opowiadanie. 
Narro, 1. opowiadać, objawiać, dać 
wiadomość, wykładać co w mo¬ 
wie, w ogćle: mówić, allcni; ali- 
cui aliquid; de aliqu& re; narra- 
rit «nihi te sollicitum esse; ht res 
gęsta est, narraho ordine; si res- 
pnblica tibi narrare posset, quo- 
modo se haheTet; także z 1 przyp. 
i tryb. bez. Graecia narrator col- 
lisa duello (mówią, łe-). 

NarthSclum, ii,n. puszcczka, słoik 
na maść, na lekarstwo. 

Naryoius, a, um, z Naryksu (mia¬ 
sta Lokrów ozolskich), narycyjski; 
w ogóle: lokryjski; Naryda (Lo- 
cri miasto w Italii); stąd: pix N. 
(z Łokrów w Italii). 

Naaamon, onis, m. Nazamoficzyk, 
w licz. mn. Nasamones, um. Nar 
zamończycy, lud w Afryce w po¬ 
łudniowo zachodniej stronie od 
Cyrenaiki aż do wielkićj Syrty; 
stąd: Nasamoniacus, a, um, do 
Nazamonów należący. 

Naaoor, natus, 3. rodzić się, z przyim 
ex lub de lub a i przyp. 6. łub 
samym przyp. 6.; post homines na- 
tos, od początku rodu ludzkiego; 
w ogóle: pochodzić, brać począ¬ 
tek, antiąuo genere, amplissima 
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familia. honesto loco i t. p.; • 
przedmiStacb nieżywotnych: roić, 
rodzić się, wschodzić, humi nt« 
ssentte frsga; wszczynać się, po¬ 
wstawać, brać początek, helium; 
unde nigcrrimns Auster nascitor, 
wznosić się, zaczynać się, ab eo 
fhimine nascitur collis; nascente 
luna, na nowin. Stąd- natus, a, 
mm, urodzony, n. Macedo, rodem 
z Macedonii; clare, obscurissime 
natus; z 4 przyp. czasu: oznacza 
wiek, octodecim annos natus, ma¬ 
jący lat ośmnaście; często: zdatny, 
z przyrodzenia usposobiony do cze¬ 
go, ad aliquid lub alicui rei; 
z przysłówkowym określeniem: ita 
natus locus est, taką ma własność; 
rersus małe naU, wiersze źle uło¬ 
żone; pro re liata, z powodu na¬ 
stręczającej się zręczności. Rłeaow. 
natus, nata, syn, córka, nati, oram, 
dzieci. [Scypionów. 

Naaica, ae, m. przezwisko familii 
Naaidius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: Nasidianus, a, 
um, do Nazydyusza należący. 

N*#o, ónis, m. przezwisko Rzym¬ 
skie. 

Nastu, i, w. nos, poet. siedlisko 
węchu, węch, uasus illis nuilus 
erat; aliqucm lub aliąuid suspen- 
dere uaso (adunco), szydzić, drwić 
z kogo lub z czego. 

Neeate, pnj/tt. szyderczo, scripta 
destringere. 

Naatttus, a, um, nosal, z dużym 
nosem; 2) przebiegły, szyderczy. 

Nata, patrz nascor. 
Natalioiua, a, um, ściągający się 
do urodzin, praedicta, przepowie¬ 
dnie z położenia gwiazd w czasie 
urodzenia czyjego; uataiicia, ornie, 
«. uczt* z powodu urodzin, dat 
u im bonia. 

Nai<4Us, e, ściągający ńę do uro¬ 
dzili, diem malałem sutun agere, 

obchodzić dzieł swoich urodzin; — 
przenoś, die# natalis reditus mei, 
dzień powrotu z wygnania; tu¬ 
czów. bożek, duch opiekuńczy, któ¬ 
ry towarzyszył każdemu od uro¬ 
dzenia; miejsce urodzenia, czas 
urodzeniu; w licz. ma. urodzenie, 
stan, familia. 

Nat&tto, ónis, I. pływanie, miej¬ 
sce do pływania. 

Natator, óris, i*. plywacz. 
Natea, patrz natis. 
Natio, ónis, i. ród, pokolenie, ple¬ 

mię. szczep; stąd: pewien gatunek 
ludzi, gromada, caadidatorum, 
optimatium; często ze wzgardą: 
deteriores carete, quornm magna 
est natio. 

Natts, is, i. jedna z części poślad¬ 
kowych, w Ucz. ma. pośladek. 

Nat:vus, a, um, rodzony, powsta¬ 
ły przez rodzenie się, dii, rerba 
n., wyrazy pierwotne. 2) niesztuci- 
ny, naturalny, coma, sensus, ser- 
mo, lepos. 

Nato, 1. pływać, In Oceane; ua- 
tant aequore pisces; z 4 przyp. 
freta, aquas; stąd: bier. undama- 
Utur piscibus, ryby pływają po 
falach; natantes, ium, ». ryby, 
poet.; 2) wahać się, kołysać cię, 
chwiać się jak zboże za powiewem 
wiatru, segetes altae campique na- 
tantes; — przenoś, chwiać się, być 
niepewnym, Democritoc natsra Ti- 
detur in natura deorum; pars mul¬ 
ta liatat: 3) wylewać, wzbierać, 
rozlewać się, występować z kory¬ 
ta, Tiberinus campo liberiore us¬ 
tał, 4) o oczach mdłych, omdlałych, 
sennych, condit natantia łumlna 
somnus. 

Netrir, Icig, i. lub m. wąż wodny. 
Natu, patrz natus, us. 
Natura, ae, i. urodzenie, naturł 
£lius, frater; natarł catunitotó; 2) 
przyrodzona własność czego, aj mja- 
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now. rzeczy nieżywotnych: po¬ 
łożnie, kształt, postać, montig; 
ruch, bieg, flumims i t. p.; o czło¬ 
wieku : własności fizyczne, naturae 
et yirinm inlirmitas: natura® Tin- 
cere studio; Demosthenes impedi- 
menta naturae diiigentia industria- 
ąuesuperarit; pod względem uspo¬ 
sobienia umysłowego: charakter, 
skłonności, temperament, natura 
ferus, liberalis, mitis i t. p. dif- 
ficiilima natura; naturam expellas 
furca, tamen nsque recurret, na¬ 
tura ciągnie wilka do lasu (o tru¬ 
dne® pokonaniu skłonności); na¬ 
łóg przemieniony w naturę, in na¬ 
turam rertere; b) bieg rzeczy przy¬ 
rodzonych, porządek, n. ciritatum; 
powszechność istot stworzonych, 
świat cały, natura rerum lub sa¬ 
mo natura; sita twórcza Bóstwa, 
natura ipsa est fabricata; działal¬ 
ność, rei, deorum. 

NatftraUa, e, przyrodzony, rodzo¬ 
ny, pater; b) z natury powstały, 
solce, tumuius; wrodzony, mo- 
tus, notio, bonitas; c) zgodny 
z przyrodą, conditio fatom®; d) 

tyczący się przyrody, quaestiones. 

Naturiliter, przytl. zgodnie z przy¬ 
rodą, naturalnie, istotnie, dirinare; 
alacritas u innata emnibus 

Natue, patrz nascor. 
Natue, u», m. zwykle w przyp 6. 
rodzenie się, wiat, lata, rośnie- 
nie, magno n. esse, być w pode¬ 
szły® wieku; major, maiimna n., 
starszy, najstarszy wiekiem; ma- 
xi®o natu filius, najstarszy; mini- 
mns natu, najmłodszy. 

Naucum, i, n. i nanens, i, m, 

drobnostka, rzecz mało znacząca. 
Naufrigium, ii, ic. rozbicie okrę¬ 
tu, naufragium facere, rozbić się 
% okrętem; — przenoś. klęska, 
przygoda, szkoda, strata, patrimo- 

nii; rei familiaris; 2) szczątki u roz¬ 
bitego okrętu; — przenoś e lu¬ 
dziach i rzeczach: addite Ula aau- 
fragia Caesaris amicorum; naufra- 
gia reipublicae colligere. 

Naufśragus • a, um, ten który uległ 
rozbiciu się okrętu;—przenoś.znisz¬ 
czony, zrujnowany, patrimonio nan- 
fragns; 2) poet. sprawujący rozbi¬ 
cie okrętu, marę 

Naupactus, i, i. miasto w Etc.iii; 
stąd: Naupactćus, a, um, do Kau- 
paktu odnoszący się. 

Nauplius, ii, m. król wyspy Eu- 
bei, ojciec Palamedesa, który stąd 
nazywa się Naupliades, as, m- 

Nausea, ae, i. choroba morska, 
ekliwość, skłonność do wymiotów; 
w ogóle: nudność, wymioty. 

Nauaeo, 1. ulegać chorobie mor¬ 
skiej, mićć skłonności do wymio¬ 
tów; — przenoś, a) czuć wstręt, 
obrzydliwość; b) bredzić, paplać, 
bajać, si qui stulti nauseant. 

Naueeola, ae, i. mała ekliwość. 
Nauta, ae, m. patrz [navita. 
M aut iwie, a, um, okrętowy, że 
giarski, morski; n. homines lub sa¬ 
mo nautici, marynarze, majtkowie. 

NavMis, e, żeglarski, morski; hel¬ 
ium, certamen, corona; rzeczom, 
narale, is. n. stanowisko okrętów, 
port; w licz. nu. naralia, ium, w. 
miejsce, warsztat do budowania 
okrętów, takie materyaly do bu¬ 
dowy okrętów. 

Nawarohus, i, *». kapitan okrętu. 
Narioula, ae, i. baclk,Iódź, czółno. 
Navloul4rius, a, um, tyczący się 

małych kupieckich statków; stąd: a) 

naricularia, ae, ż. żeglowanie ma- 
łemi statkami, n. facere, zajmo¬ 
wać się przewożeniem towarów 
lub osób za opłatą; b) naviculaiius, 
ii, *». właściciel statku przewozo¬ 
wego, przewoźnik 
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WaiiifriguB, a, uin, = naufra- 
gus. 

NavigabiliB e, żeglowny, spławny, 
mnre, anmis. 

Nawigatio, onis, i. żeglowanie, że¬ 
gluga, fluminis (po rzece) 

Navi(fiólum, i, n maty statek do 
żeglugi bacik. 

Navigiura, ii, n. statek do żeglu¬ 
gi, łódź, czółno. 

Maviffo, 1 o ludziach: pędzić sta¬ 
tek, płynąć, naribus; o okrętach: 
płynąć, classis navigavit; o wy¬ 
prawie wojennej. bel li impetus na- 
vigavit; 2) przech. a) przepłynąć 
na okręcie, gens narigat aeąuor, 
opłynąć, okrążyć, terram; b) za¬ 
rabiać za pomocą żeglugi, quae ho- 
mines narigant. 

Nawis ( Is, ż. okręt, longa, wojen¬ 
ny, liniowy; oneraria, przewozo¬ 
wy; aarem ornare, uzbroić, opa¬ 
trzyć; przysłowie, naribus et 
quadrigis, wezystkiemi sitami; — 
przenoś, o rzeczypospoiitćj; una n. 
est bonorum omnium, o wspólno¬ 
ści losu: ubicumque es, in eadem 
es nari. 

Muwita, skróć, nauta, ae, m. żeglarz, 
marynuTZ, majtek lub właściciel 
okrętu, kupiec. 

JNuritas, fitis, ł. rzczkość, pilność, 
staranndść, gorliwość. 

Waviter, przytl. rzeżko, pilnie, sta¬ 
rannie, dzielnie. 

Navo, 1. usilnie nad czćm praco¬ 
wać, zajmować się czćm pilnie; 
cperam, dzielnie się trzymać 
w walce; operam aiicni, gorliwie 
nieść pomoc, pomagać; także: a- 
liam operam, w inny sposób być 
pomocnym. 

Harut, a, urn, czynny, rzeiki, 
s«arowny, pilny. 

Naxoa,i,ź. wyspa na morzu Egiej- 
skiem, największa z Cyklad. 

Ne, 1) przyit. uie, ne-quidem, ani- 
nawet, wyraz, na który pada przy¬ 
cisk, kładzie się w ŚTodku, no 
in oppidis quidem; ut ne, aby 
nie, ut nc cui quis noceat; w szcze¬ 
gół. w zdaniach niezależnych, któ¬ 
re prośbę, wezwanie, Tozkaz za¬ 
mykają: nie, tylko nie, z tr. roz. 
i łącz. czasu teraż. lub przesil, 
duk., mortuum in urbe ne sepeli- 
to; ne conferas culpam in me; 
w zdaniach zawierających życze¬ 
nie- niechaj nie, ne id Jupiter 
sineret, przy zaklęciach: ue Tirani, 
niech nie żyję; no salrus sim; 
w przypuszczeniach: ne sit sana 
summum malcu dolor, przypuść¬ 
my, źc-; byleby nie, sint miseri- 
cordes, ne illis sanguinem nostrum 
largiantur; dum ne; modo ne, dum 
modo ne, tantum ne, tylko nie, 
byleby nie; ze stop. wyż., tylko 
nie, ueplus; ne minns i t. p.; 2) 
tpój. z tr. łącz. a) dla oznaczenia 
celu ..zamiaru, skutku zamierzone¬ 
go, aby nie, ne multa dicam lub 
ne multa, lub ne multis, krótko 
mówiąc; semper id egi, ne inter- 
essem; b) po słowach: wystrzega¬ 
nia się, odmawiania, zakazywania, 
zabraniania, przeszkadzania: Da¬ 
cii corpns ne iuweniretur, noz 
quaerentes oppressit (impedirit); 
sententiam ne diceret, recusarit, 
cara, ne studeas; c) po wyrazach: 
obawy, troskliwości, ne, aby nie, 
kiedy życzymy, aby się to nie 
spełniło, czego się obawiamy: ti- 
met, ne deseras; ut lub ne non, 
kiedy życzymy sobie, aby się co 
spełniło, lecz obawiamy się, że 
się moża uio spełni, Tideris Terc¬ 
ji, ut •pistolu Ulu acciperem; ti- 
meo, ne non impetrem; przy sło¬ 
wach rozważania, badania, zasta¬ 
nawiania się, ne non, czy może 
ni«, czy czasem nie; yido. nenon 
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sit facile; 2) cć, part, pyt. a) 
w pytaniu pojed. wprost, czy czy 
nie, izaliż, iżali nie, jamne Tidesi 
jamne sentis, itane? qnine putatis 
difficile, czy może sądzicie, że-; 
w zależ., czy może, czy może nie, 
liceretne mittere; b) w pyt. złóż. 
wprost,-isne, an non; bonestum- 
ne facto, an turpe; w zloż. zależ, 
ne—ne; utrum—ne, ntrum plnris 
patrea matremne faceret; sint- 
ne, nec ne; matorarent, traherent- 
ne bellum. 

Keapćlit, is, i. część miasta Sy- 
raknzy w Sycylii; 2) miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Neapolitanus, a, nm, 
Neapolitański, i Neapolitani, omm, 
m. Keapolitańczycy; 3) miasto 
w Zeugitanie w Afryce. 

Hebula, ae, i. mgła, para, poet. 
obłok, et multo nebnlae cireum 
denfnditamicta;—pnenoś. wszyst¬ 
ko, co jest cienkie, np. wełna, n 
poet. 

Nebulo, ónis, m. wyraz obelgi: 
Łataj, pustak, bałamut, nicpoń, 
pędziwiatr. 

Hebulósus, a, um, mglisty, chmur¬ 
ny, ciemny, coeium. 

Nec, i neque, spój. i nie, ani; 
także: ani nawet, do quo ego con- 
sulto neque apnd tos feci antę 
mentionem; przy zapyt. zależnćm 
podwójnćm służy do połączenia 
przeczących myśli, necne, czy tii 
nie, albo nie, utrum ez tura es- 
set, necne; przy wyrazach: enim, 
rero, tamen, etiam, znaczy toż 
samo co non; neque trero, w isto¬ 
cie nie, rzeczywiście nie; neque 
tamen, przecież nie, jednak nie; 
ueque enim, ponieważ nie, mia¬ 
nowicie nie; neqne non etiam (et) 
i pewno też; neque non tamen, 
i pewno jednak; nec — quide», 
ani — nawet, necjucunde quidem; 
2) w podwójnćm przeczeniu czyli 

w połączeniu dwóch lub więcój 
przeczeń: nec — nec lub neque — 
neque lub nec—neque lub neque 
—nec, ani-ani; neque—et, częścią 
nie — częścią; nietylko nie — ale 
owszem, nec miror et gaudeo; ne- 
que—que, nie—i przeciwnie; by- 
najmBiój—owszem; et—neque, czę¬ 
ścią — częścią nie; wprawdzie — 
ale nie. 

Needum, lub nequedum, i jeszcze 
nie, needum peTfecta canebat; nec- 
dum audierant 

Neoossarie, przysł. koniecznie, nie- 
odbicie, nieodzownie. 

Neoeuario, pnysl. koniecznie, z po¬ 
trzeby, mimo woli, cum quibus 
viro necessaric. 

Neceukriut, a, um, potrzebny, 
konieczny, nieuchronny, nieochy- 
bny, mors, usus, egressus, lei i t. p.; 
necessarium est seuatori nosse rem- 
publicam; non neces., niekoniecz¬ 
nie potrzebny; eos dres non esss 
nfccessarios; necessarium, koniecz¬ 
ność, konieczna potrzeba.- która 
kogo do czego znajda; stąd: a) n. 
rogationes, z potrzeby wyuikające; 
h) naglące okoliczności, tempus, 
causa, res i t. p. 2) mający z kim 
związki, przyjaciel, krewny, po¬ 
łączony węzłem pokrewieństwa, 
klient, patron, ab homine tam nc- 
cessario; cum utrique sis maiirne 
necessarius; familiaris ac neces- 
sarius. 

Neoesse, przyst. koniecznie, nie¬ 
zbędnie, id quod necesse erat; n. 
est, jest potrzeba, konieczność 
z tryb. bez. hornini necesse est 
mori, musi koniecznie umrzćć; 
z tryb. łącz. Lenctrica pugna im- 
mortalis sit necesse est; est mihi 
n. lub n. habeo, uważam za rzecz 
konieczną, co minus n. habeo 
acribere. 

HeoeaaiłM, Stis, i. potrzeba, ko- 



Hectiiltfido 548 Itfit 

nieczność, rzecz niezbędna, prze¬ 
znaczenia, lei, mori est necessi- 
tas naturac, b) nagląc* okoliczność, 
temporis; praesons; necessitate 
coactus. pennolus, astrictus, ad- 
ducłus, i t. p. propter necessita- 
tem; n. foederis, z konieczności 
zawarto przymierze; cj potrzeba, 
brak, niedostatek, aedifioia ad noc. 
constitnta; snarnm necessit.itum 
causa; poblicaeneeessiUtes; 2) — 
przenoś, aj pokrewieństwo, przy¬ 
jaźń, necessitatem Tiolare; b) obo¬ 
wiązek miłości, szacunku, ma- 
goam necessitatem possidet pater- 
nns matemus<jue saoguis. 

Ifooesaltudo, ibis, i, nienćbron- 
ność, konieczność, coactua rerum 
necessitndine;—przenoś, a) zwią¬ 
zek rzeczy, stosunek, rerom ordo 
et necessitudo; b) związek krwi, 
liberornm; przyjaźni, sunt mibi 
cum ee emnes amicitlae necessi- 
todines; koleżeństwa, towarzysze¬ 
nia w urzędowaniu, qnaesturae; 
gościnności, propter necessitudi- 
nem reguł; opieki, cum mnnici- 
pio Caleno iaihi magna necessi- 
tudo est; w licz. mn. przyjaciele, 
krewni, u późn. pis. 

Nooeoeum est~uecesse est, z tryb. 
bezo. paucis respondere. 

Necne, patrz nec. fdzić. 
Neoo, 1. zabić, zamordować, zgła- 
Necoplnena, tis, nie spodziewają¬ 

cy się, uecopiuautcm liberałi 
Naoopinatua, a, um, niespodzie¬ 
wany, ei necopinato i necopina- 
to, niespodzianie, nagle. 

Neeopinuii, a, um, niespodzie¬ 
wany, mors; 2) niespodziewający 
się, accipiter necopinum rapib 

lioctar. Kris, n. napój bogów, bal¬ 
sam bogów; — przenoś, słodycz, 
przyjemność, dulci distcndnnt aeo 
tare cellas (o miodzie); flumina 
nectaris ibant, poet. 

Hootereua, a, um, nektarowy, 
z nektaru. 

Mooto, nexui i nexi, nerum, 3. 
splatać, spajać, flores, coronam 
myTto, rasa ox rimimbus; wią¬ 
zać, krępować, więzić, nexi (ob 
aes alienum) dłużnicy; — przenoś, 
zobowiązywać, sacramenio nesi; 
łączyć, wiązać, omnos rirtutes 
ińter se nexae; lanc, dolom ati- 
cni; wszczynać, jnrgia; causai 
inanes, przytaczać próżne wy¬ 
mówki . 

Heofibi, upój. aby gdzie nie. 
Nocunde, tpój. aby skąd nie. 
Nodum, prtjfti. iż nie powiem, 

tóm bardziej, daleko mnićj z na¬ 
stęp. tryb. łącz. lub z ot i tr. łącz. 
lub samo nedum, nedum seTmo- 
uom stet bonos; nednm tut olla 
pan Seret; na początku zdania 
z zastęp, sod etiam, tiómaczy się: 
nietylko-alo-nawet, nedum mor- 
bum remoństi, sod etiam grare- 
dinem. 

ttłfandus, a, om, bezbożny, nie¬ 
godziwy, przeklęty, Sceltu, odium 

Kefarie, prtytl. bezbożnie, niego¬ 
dziwie. 

Nefirtas, a, um, bezbożuy, nie¬ 
godziwy, zbrodniczy, bomo, eo- 
cietas, bellum, facinus; stąd: ne¬ 
mom. nefarium, ii, n. niefodzl- 
wość, bezbożność, zbrodnia, mul¬ 
ta commemorare nefaria in oo- 
cios. 

Nefas, n. nieodm. bezbożność, zbro¬ 
dnia, grzech, niegodziwość, po¬ 
stępek szkaradny, nefas dicta, nie- 
gedzi się mówić: patriae irasci 
refas esso ducebat; cerpcra vira 
nefas Stygra vectare carina; por 
fas et nefas, środkami godziwemi 
i niegodziwemi; jako 
okropność 1 zgroza! bot! nefas! 
także o osobach: zbrodzleń, «*- 
stiuiisso nefas, poot; 2) niemuż- 



NeUui ifafaetua 549 

ność, niepodobieństwo, quidqnid 
corrigere est nefas. 

Nefaetas, a, lim, przeciwny pra¬ 
wom boskim, niepozwolony, za¬ 
kazany, dics, dzień, w którym 
niewolno było odbywać sądów; 
stąd; aj nieszczęśliwy, źlo wró¬ 
żący, nefasto te posuit die; b) 
bezbożny, qoae augur injusta, 
nefasta defirerit, — przenoś. quid 
intactum nefasti liqnimns. 

NegsntU, ae, i. zaprzeczenie. 
Negatio, ónis,ż. przeczenie, zapie¬ 
ranie się, facti. 

Neglto, are, uporczywie zapierać 
się, przeczyć. 

Negleotlo, onis, ż. zaniedbanie 
Negleotue, a, um, zaniedbany; 
wzgardzony, mało ceniony. 

Negligens, tis, niedbały, ieniwy, 
gnuśny, opieszały, obojętny, ne- 
giigentior iegis, officii, ainico- 
rum, 2) marnotrawny , rozrzutny 

Ncgligenter, przysl. niedbale opie¬ 
szale, nieuważnie. 

Negligentia, ac, ć. niedbalstwo, 
opieszałość, niestaranność, nieu¬ 
waga; 2) małe uważanie, zanie¬ 
dbanie, pogarda, obojętność. 

JNegligo, lezi, lectum, 3. zanie¬ 
dbywać, nie dbać o co, rem fami- 
1 larem, trwonić majątek: z tr. bezok. 
obire dicm edicti; 2) mąło cenić, 
pogardzać, imperium alicnjuj; lc- 
ges; periculnm, sacramentum; z tr. 
bezok. lub z 4 przyp. i tr. bez. 
3) przepuścić', pobłażać, darować, 
injarias; pecuniam captam; ritam 
ereptam. 

Nago, 1. przeczyć, zapierać się, 
mówić, że nie—, alicui; potes his 
impune negare; 2) przech. a) za¬ 
przeczać, a!iquid; i 4 przy.itry. 
bezo. negarit se sententiam rogatu- 
rum; negor z przy. 1 i tryb. bez. 
mówią, ie ja nie—, negor casta 
(esse); non nego, t następ. quln 

i tryb. bez., negare non posse, 
quin rectpm sit; Łł odmawiać cze¬ 
go , nie przyzwalać, alicui aliąuid; 
quod quum esset negatnm 

Negotialis, o, ściągający się do 
Tzeczy. 

Negotiatio, ónis, zajmowanie się 
handlem, kupczenie. 

Negotiator, uris, »» zajmujący się 
interesami, kopiec ryczałtowy, 
bankier. [sprawka. 

Negotiólum, i, n. mały interes, 
fłegótior, 1. zajmować się intere¬ 
sami, kupczyć, trudnić się han¬ 
dlem; Gmnes per agros vicinaaque 
nrbes; negotians =r negotiator. 

Negot lotus, a, um. zatrudniony 
interesami 

Negótlum, ii, n. a) wszelkie za¬ 
trudnienie, interes, quid mihi ne- 
gotii est, co mam Tobić? często 
z połączoncm wyobrażeniem tru- 
trudnosci. nihil habitnri negotii 
•ssent, nie mieliby żadnych tru¬ 
dności; aatis babuit negotii insa- 
nandis rulneribus; neque esse 
quidqnam negotii, nie jest to by¬ 
najmniej trudna robota, zadanie; 
quid negotii est, cóż to trudne¬ 
go; n. alicui exbibere lub face- 
re lub facessere, narobić komu 
kłopotu; est alicui n cum aliquo, 
ma z kim do czynienie, jest z kim 
w sporze; nullo n. lub sine ne- 
gotio, bez kłopotu, z łatwością, 
b) zlecenie, poruczenie, n. alicni 
dare, mandare; suscipere, gerere 
i t. p.-, podjęcie się czego, zawód, 
urzędowe zatrudnienie, urzędowa¬ 
nie, publica, bellica vel cirilia; 
interessa pieniężne, handlowe zwy¬ 
kle w licz. mn. negotia gerentes; 
interesa domowe prywatne, n ma¬ 
łe, praedare gerere; przenoś, 
osoba, n. inbumanum, ientum, po¬ 
łożenie, atrox. 

Keleue, i, m. ojciec Nestora, król 
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Pyle*; stąd: aj NelEjus, a, om, 
do Nelcusza odnoszący się; maow. 
Neloioi, i, m. Nestor; b) NelSus, 
a, os, Nelejski; ej Nelldes, ae, m. 
Nelida = Nestor. 

Home*', ae, i. miejsce w Argoli- 
dzie; stąd: aj Nemeaeas, a, om, 
Nemejski; bj Nernca, oram, m, 
igrzyska Nemejskie. 

Komesie, ios, ż. bogini sprawie' 
dliwości; imię kobiet. 

Nemetei, um, m. lud w Gailii 
belgijskiej. 

Nemetocenns, ae, i. miasto w Gal¬ 
in belgijskiej. 

Nemo, Inie, m. i i. nikt, n. onns, 
nikt pojedynczo, ani jeden; n. 
alias, nikt inny; nona., ktoś, ten 
lub ów; nemo non, każdy; przy¬ 
miotnik, żaden, n homo, cirls, 
hostia i t. p. 

HemorUia, e, gajowy, leśny, am¬ 
bra, antrum, templum Diana#. 

Neznorioizltrijc, lei*, i. przebywa¬ 
jąca w gaja, sus. 

Nemorbsus, a, gs, pełen lasów, 
mons; gęsto drzewami zarosły, 
siira. 

Nempe, tak jest, bez wątpienia, 
zaiste, ma się rozumieć, to jest. 

Hemu*. Sris, n. gaj ; w szczegół, 
gaj poświęcony Dyanie przy Ary- 
cyi, gdzie były Rzymskie Tillae; 
a poet. w ogóle: las. 

Henia, ae, i. pieśń żałobna, po- 5rzebowa; u poet. śpiew smutny, 
ea a. wiersz czarodziejski, mii- 

ta cum magicis Marsa renena so- 
uis; w ogóle, pieśń, śpiew lichy. 

Neo, neri, nEtum, 2. prząść; tkać. 
Heoolea, fis, m. ojciec Temistokle- 
sa, który stąd nazywa się Neo- 
clldes, ae, m. 

Heoptolemue, i, m. syn Achille¬ 
sa, inaczej Pirrusem zwany. 

Neoterici, oram, m. nowi, nie¬ 
dawni 

Hep*, ae, i. niedźwiadek; rak mor¬ 
ski; 2) gwiazdozbiór. 

Hep# i nepete, is, *. miasto w Etru- 
ryj; stąd: Nepeelnns, tyczący się 
miasta Nepetn; w licz. mn. Ne- 
pesini, orum, m. Nepezinowie. 

Nephóla, es, i. matka Eryka osa 
i Helli; stąd: NephelEis, rdos, i. 
córka Nefeli. 

Kopo*, aepDtis, m. wnuk; poet 
w ogóle: potomek, magna de stir- 
pe nepotum; często: utratnik, mar¬ 
notrawca. 

Nepoe, ótis, m. imię Rzymskićj 
familii. 

Heptla, is, i. wnuczka. 
Heptttnua, i, m. Neptun, syn Sa¬ 
turna, mąż Amfitryty, bożek mo¬ 
rza; stąd u poet.: morze, immer- 
gere Heptuno; Neptitnius, a, um, 
do Neptuna odnoszący się; ar?a 
lub prata, morze; heros, Tezeusz, 
potomek Neptuna; dur, Sekst 
Pompejus, jako mniemany syn 
Nep.; aqnae, źródło przy Tern- 
cynie. 

Heąuam.nieodm. stop. wyż. neąuior, 
najw. neąuisaimus, zły, niepocz- 
ciwy, niegodny, rozpustny, la- 
daco. 

Neąntauam, pnytł. bynsjmnlói, 
wcale nic. 

Heqae, nequedum, patrz nec, 
needum. 

Neąaeo, qulri i qnii, qultum, Ire, 
nie módz, nie zdołać. 

Neąuioąuam lab nequldqu*m, 
pnytl. nadaremnie, napróżno, nie- 
pożytecznie, bezskutecznie. 

Neąnior, nequissimus, patrz ne- 
quam. 

Neąoiter, przyti. stop. wyż. ne- 
quius, żle, nikczemnie, niepoczd- 
wie, niegodziwie. 

Neąultl*, ae, i ies, ei, i. dość, 
niepoczciwość rozpusta, nlkcze- 
mność. 



Hereas 651 

Hanna, eos, i el, m. syn Ocean*, 
mąż Dorydy, ojciec Hereid, bożek 
morski i Stąd: a) Nereis, Mis, i. 
Nereida, nimf* morska; b) Her®* 
jno, a, nm, do Nereu&z* odno¬ 
szący się; t) Nerlne,®*, i. Hery- 
na, nimf* morska. 

Neritos, lub -us, i, m. wysp* na 
morzu Jonskiem; stąd: Neritius, 
nerycki, do Itaki, do Ulisses* 
odnoszący się. 

Hero, onis, m. imię familii rodu 
Klaudyuszów; stąd. Nercniinns, 
a, W, tyczący się Heron*. 

Kenia, *Tum, i. miasto w Italii. 
Herulum, i, n. miejsca w Lakonii. 
Nerva, ae, »». Rzymskie prze¬ 

zwisko. 
Nervii, órum, t» ind w Gallii 
belgijskiej: stąd: Nerrlcne, a, u», 
do Herwiów należący. 

Hervó«e, pnytł. silnie, mocno, 
dobitnie, dicere, disserere. 

Nerrósua, a, om, pełen mocnych 
nerwów; — przenoś, silny,jędrny, 
dobitny w mowie, quis Aristote- 
le nerrosioi'? 

Herrus, i, m. nerw, nerri in omne 
corpns ducnntnr; 2) rodzaj wię¬ 
zów, in uerris teneri, eiimere de 
nerro; nerris rinctus, 3) stron i 
mnzyczna, resonare nerris; 4) 
cięciwa, nerris aptare sagittas; — 
przenoś, aj moc, dobitność, jędr- 
nośó w mowie, sectantem leria 
nerri deficinnt animiąua; b) silą, 
organ, wszystko, przez ca może¬ 
my skutecznie działać, rectigalia 
nerros assę, reipnblicae; nerros 
belli pecnmam esse; c) główna 
osoba, nem conjurationis. 

Heaelo, 4. nie wiedzićć, aliquid; 
z4przyp. i tr. bez., z# zdaniem wzgl. 
pyt.; nescioqui, quis, ni* wiem, 
który, kto, przywiązując de te¬ 
go wyobrażenie e oeebie lab rze¬ 
czy nieznanej, małego znaczenia, 

cansidicum, neseło qnem; nesdo 
qnid literalarom; albo przedmio¬ 
tów odznaczających się ważnością, 
których określić nie możemy, tnm 
illud nescio qnid praeclarum so- 
lere eisistere, coś nadzwyczajnego, 
coś niepojętego; 2) ni# znać, ali- 
quem; hiemem; 3) nie módz, nie 
być w możności, nie tunićć, nie 
rozumićć, quiescere; eqno haere- 
re; graece, latine; imitari, irascd; 
nescit vox miss* rererti. 

Heaoius, a, urn, niewiedzący, nie¬ 
świadomy czego, z przyp. 2 lub 
z przyim. de i przyp. 6; z przyp. 4 
i tryb. bez.; non sum nescius, 
wiadomo mi; ne sis nescius, abyś 
o tóm wiedział; 2) ten, który nie 
może, nie rozumie, nie chce, nie 
■wyki, z tryb. bez. nescia falle- 
re rita, Pelides cedere nescius; 
3) niewiadomy, nieznany, loeus, 
causa, poet. 

Hósla, Idis, i. wyspa przy Kam¬ 
panii na odnodze Puteolańskiej. 

Heniu, i, n. rzeka w Tracyi; 2) 
centaur w Etolii; stąd: HessSns, 
a, um, do Nessusa odnoszący się. 

H«»tor, Sris, tn. syn Hęleosa, kroi 
w Pylos w Elidzie. 

Hetum, i, n. miaste w Sycylii, 
stąd: Hetinj, oram, i Netinenses, 
inm, w». Netynowie. 

Heu, patrz neve. 
Neuter, neutra, neutram przyp 
dragi nentrins, trzeci neutri, ża¬ 
den ze dwóch, quid bonum,quid 
malnm, quid neutrnm; in neu¬ 
tram panem moreri, być obo¬ 
jętnym. 

Heutiqu*m, przytl. bynajmniój, 
wcale nie. 

Hentrkli*, e, nijaki. 
Heatro, pnytł. na Żadną Ą dwóch 
•tron, a. inclinata pogna. 

Hot# i nen, tpbj. i żeby nie, ma 
przed sobą ut lub ne, nt retine- 
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rut, neu perturbarentur; ne eon- 
trahas, neve siuas; nere (neu) — 
nere (nęu), ani — ani. 

Nex, necis, i. śmierć gwałtowna, 
mord, zabójstwo; u później, pis. 
w ogóle: śmierć. 

Neium, i, n, uroczyste zobowią¬ 
zanie w przedmiocie długu, i wy¬ 
nikający stąd stosunek między 
dłużnikiem i wierzycielem. 

Nezui, a, nm, imiesl. patrz necto. 
Nexue, ns, m. związanie, związek, 

węzeł; — przenoś, zobowiązanie, 
szczegół, z powodu dłngu. 

Si, zamiast nisi, jeżeli nie, gdyby 
nie, ocins hmc te ni rapis; ni co- 
pia pugnae fieret; 2) quid ni, cze¬ 
mu nie? 

Nicaea, ae, i. miasto w Biiynii, 
stąd: Nicaeenses, ium, sb tiiceń- 
czykowie; 2) miasto i zamek w Lo- 
krydzie; 3) miasto w Indy ach przy 
wschodniej stronie Hidaspu. 

NioomSdea, is, m imię kilku kró¬ 
lów Bitynii; stąd: RicomSdia, ae, 
i. główne miasto w Bitynii, i Ni- 
comedienses, ium, m. mieszkańcy 
Nikomedyi. 

Nioopólia, is, i. miasto: aj w Akar- 
nanii, b) w małej Armenii. 

Nicto, 1. mrugać, migać. 
Nictua, ns, nt mruganie, miganie. 
Sidor, oris, para, zapach, swąd od 

rzeczy tłustych przypalonych. 
Nldulor, Iri, gnieździć się. 
Nidultu, i, m. gniazdeczko. 
Nidut, i, m. gniazdo, nidnm fa- 
cere, fingere, oonstruere; 2) pis¬ 
klęta w gnieździe, nidi loąuaccs; 
3) siedziba, siedlisko, dom, tu ni¬ 
dnm serras. 

Niger, nigra, nigrum, czarny, cie¬ 
mny; rzeaotc. nigrnm, czaność, 
czarua plama: przysłowie: facere 
candida de nigris, zmyśloną, uda¬ 
ną miotą pokryć występki; — 
przenoś, o) dies, n., hora n., dzień. 

godzina zgonn; igni* n. stos na 
którym ciała zmarłych palono; 
stąd: poet. nieszczęsny, nieszczę¬ 
ście przynoszący, sol, złowrogi, 
STis; oj o ludziach, zly, złośliwy, 
niepoczciwy, hic niger est, hunc 
tn Bomaue careto; 2) zaciemnia¬ 
jący, zaczerniający, rentus, au- 
ster, im ber, u poet. 

Niger, gri, m. Bzymskie przezwi¬ 
sko. 

Nigldius, ii, m. imię Rzymskie; 
familii. 

Ntgreaco, nigrui, 3. stawać się 
czarnym, ciemnym, coelum cigre- 
scit ab austris. 

Nigru, 1. być czarnym; nigrans, 
czarny, poet. nigrantes terga ju- 
rencos. 

Nihil, skróć, nil, u poet, nieodm 
mc, agere, loqui, timere z przy 2 
nihil Tini, n. rerum humanarum, 
n. occasionum, n. reliqui, n. ma¬ 
li; lub n jastum, n. cruentum, 
atroz i b p.. n. esse. nic nie zna¬ 
czyć, nie mieć żadnej wartości; 
aliquem n. putare, za nic nie mieć; 
n. dicere, nic nie mówić grunto¬ 
wnego: nihil agis, próżne są two¬ 
je usiłowania, nie dokażesz tego; 
n. est, cur lub quod lub ut, nie 
ma potrzeby, nie ma przytzyny, 
żeby-, nihil erat, quod ecriberem; 
n. est, cur gestias; n. mihi est cum 
Jlle, nic nie mam z nim do czy¬ 
nienia; n. ad me, n. ad rem, nic 
to do mnie, nic to do rzeczy nie 
należy; także: n. est ad Coeiium 
niczćm jest w porównaniu de C.; 
n. non, wszystko, ut nihil ei non 
tribuerit fortuna; non nihil, coś, 
nieco, non a. temporis tribuit li- 
teris; n. aliud nisi, quam, u. prae- 
ter quam, nic, nic innego oprócz; 
n. qnidquam, n. mnnm, nic wcale, 
nic zgoła; bj przysłówkowo: w ni- 
dóm, pod żadnym względem. 
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a, cedimua Graeciae; n. graviora 
issąs; non nihil, po części, w pe¬ 
wnym względzie; n. alind quam, 
ń. nisi, tylko, jedynie, mafe ni¬ 
hil aliud est, nisi-. 

KiMldum, pnysł. jeszcze nie. 
HihUnm, i, m. skróć, nilom u poet. 
nic, ex nihilo oriri; de nihilo fieri; 
ad n. redigere, renire; in nihil in- 
terire, occidere (do szczętu zginąć, 
hyć zniszczonym); pro nihilo po ta¬ 
rę, dncere, haberc; pro nihilo est 
(jest tak jak nic); ex quo idem 
(homo) nihili dicitur (ladaco, nic 
nie waTt), non nihilo aestimare, 
nieco szacować; de nihilo, o nic, 
hez przyczyny; nihilo ze stop. wyi. 
i wyrazami oznaczającemi różnicę, 
równy, nihilo majns discrimen; ni¬ 
hilo minus, n. secins jednakowo; 
n. segnlus, niegnnśnie, lub równio 
skrzętnie; n. sapientior, wcale nie 
mędrszy, równie mądry; n. bene- 
rolentior, równie życzliwy; n. ali- 
ter, nie inaczej. 

Kił, nilom, patrz nihil, nihilnm. 
Silna, i, m. Kil, rzeka w Egipcie; 
stąd: Niliicns, a, om, do Kilu na¬ 
leżący, w ogóle: Egipski; 2) rów, 
kanał. 

Ntmbitor, Sra, erum, nawałnicę, bu¬ 
rzę przynoszący, burzliwy. 

Stmbóeus, a, urn, burzliwy, burzę 
przynoszący, rentus; assurgens 
łloetu nimb. Orion. 

Kimbus, i, ». deszcz ulewny, na- 
walny; poet ferreus (o żelaznych 
pociskach); 2) burza, nawałnica, 
chmura grożąca burzą; toto sonae- 
runt aethere nimbi; stąd: obłok, 
Yenos obscuro faciem drcumdata 
nimbo; wielka ilość, tuman kurzu, 
areaae; pocisków, telorum, saxo- 
nim- mnogość wpadających żołnie¬ 
rzy: inseęuitur n. peditum, poet.;— 
przenoś, burza, nagle nieszczęście, 
nimbom honc cito transisae laetor. 

Kimiótas, Stis, i zbytek, nadmiar, 
zbyteczna mnogość. 

Kimio, patrz nimins. 
Nlmirum, przysł. tak jest, bez wąt¬ 
pienia, pewuic, zaiste. 

NŁmis, pnysł. zbyt, zbyteczni®, za 
wiele; non nimis lnb band nimis, 
nic zbyt, niebardzo. 

Htmius, a, urn, zbyteczny, bar¬ 
dzo wielki, przechodzący miarę, 
ccleritas, imber; o osobach: nieo- 
miarkowany, gwałtowny, z pTZ. 8. 
lub 2. nunius fiducia, nimius ani- 
mi; także: in decernendis honori- 
bns; nimium quantum, bardzo, 
nadzwyczajnie, sales nimium quan- 
tum ralent; rzeczom. nimium, to, 
co jest nadto, rzecz zbyteczna, 
quod est inter nimium et parum; 
przyst. nimium, bardzo, o fortu- 
natos nimium agricolas, sua si 
bona nonnt; nimio, ze stop. wyż. 
zanadto, dolere nimio plus. 

Ningit, ninxit, 3. śnieg pada. 
Niob*. 8s, i -a, a», i. córka Tun- 
tala, żona Ambona, stąd: KiobS- 
us, a, um, do Kioby odnoszący 

się. 
Niphtt**, ae, m. odnoga góry 
Taurus między Armenią i Mezo¬ 
potamią. 

Htptra, ornm, «. kąpiele; sztnka 
sceniczna Pakuwiusza. 

Nireus, ei, lub eos, m syn Cha- 
ropa, najpiękniejszy z bohaterów 
Greckich walczących pod Troją. 

Nlsaeus, Kiseis, Kisejus, patrz 
Kisns. 

Kial, spij- jeżeli nie, z tr. oza.ul 
si ego insanio; gdyby nie, S tr. 
łącz. nisi nos Ticina rilla recepis- 
set; quod nisi domi debilitatns 
esset, a gdyby nie-; 2) oprócz, 
chyba, tylko, wyjąwszy, niśi si 
quis scripsit, wyjąwszy, jeżeli kto 
Mpisal; nisi qnod, wyjąwszy że, 
chyba że, nisi quum, wyjąwwy 
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gdy, u. Tero, b, forto, chyba mo¬ 
że; non n., tylko; takżo w znacz, 
ironicznćm, wsi tn mihi tutor es, 
przecież nie jesteś moim opiekunem. 

Biaiaa, patrz Nisus. [tamii. 
Biaibia, is, i. miasto w Mezopo- 
Biaus, a, urn, imtetl. patrz nitor. 
Niaus, i, m. krogulec; 2) imię wt. 

król Megary; stąd: Nisaens, a, 
bb, do Nizusa należący, Kiseis, 
Mis, i córka Nizusa, Scylla. 

Biatus. i nizus, us, m. wspieranie 
się, silenie się; 2) zapęd, lot, pen- 
narom nisus inanis; 3) obrot, ruch 
gwiazd, astrę nisu suo conglo- 
bata. 

Bitedula, ae, i. myszka polna. 
Bitena, tis, lśniący, jaśniejący, 
błyszczący, arma, nitentiorostroflos; 
frondes auro renidente nitentes; — 
przenoś, świetny, homo nitens glo¬ 
ria recenti; 2) otyły, wypasły, do¬ 
brze wykarmiony, taurus; — prze¬ 
noś. okazały, piękny, oratio, oculi. 

Bitena, tis, ttniesł. od nitor. 
Biteo, nitui, 2. błyszczeć, jaśnieć, 

lśnić się, właś. i przenoś, coelum 
lumine; oratores nitnerunt; 2) być 
tłustym, otyłym, unde sic nites? 
być w dobrym stanie, rectigal in 
pace niteab 

Biteaco, fere, zaczynać lśnić etę, 
stawać się świetnym, stellarum 
candore. 

Bitidua, a, uu, lśniący się, ja¬ 
śniejący, obur, caput; jasny, po¬ 
godny, dies; 2) spasły, tłusty, do- 
brćj tuszy, jumenta; nitidus bene 
curata cute; 3} piękny, okazały, 
Terba; genus rerborom; ukształco- 
ny, okrzesany, strojny, ez nitido 
ft£ rusticus. 

Nltiobrigea, urn, #». lud CeitOw 
w Akwitanii. 

Bitor, nisus i nizus, 3. wspierać się, 
podpierać się, z prz. 6 bacule, sco- 
pule; hasta lub in hastam, usiłować, 

starać się usilnie, silić się, perram- 
pere; utrzymać się w locie, latać, 
motis tn aera pennis; piąć się, 
starać się wleźć, wejść na wyższo 
miejsce, gradibus; per ardna, ad 
sidera; także in adrersum, w prze¬ 
ciwną stronę; — przenoś, a) po¬ 
legać na czńm, spuszczać się na co, 
in rita alicujus; tu eris unua, in 
quo nitatur salus ciritatis; conai- 
lio alicujus; animo (spuszczać się 
na odwagę), auctoritate; regno; in- 
sidiis; b) usiłować, wszystkie siły 
zebrać, usilnie się starać, trndzić 
się, pro aliquo lab pro aliqua re; 
często z tr. bez. irrumpere, recu- 
perare; z przyim. ad lub in i 4 
przyp., ad gloriam, in rolitum; con¬ 
tra allquem lnb aliquid, działać 
przeciw komu iub czemu; z ut 
i tr. łącz. nalegać, obstawać przy 
czćm, Miltiades mazimenitebatur, 
ut castra fiorent; zo spój. no i tr. 
łącz. starać si przeszkodzić, nite- 
bantur, no consuleretur; z przyp. 4 
i tr. bez. starać się dowieść, żś-, 
iiitamur igitur nihil posse percipi. 

Bltor, eris, m. blask, połysk, auro- 
rae, argono; 2) piękność, Hebri, 
pennarum; — przenoś, świetność, 
generis; ozdoba, okrasa, piękność, 
orationis. 

Bitrum, i, «. saletra. 
Nir&lta, e, śnieżny, dies; — prze¬ 
noś. biały jak śnieg, equi cando¬ 
re nirali; 2) śniegiem pokryty. 

BIfous, a, urn, śnieżny, ze śniegu, 
agger; — przenoś, biały jak śnieg, 
color, lacertus, vestis. 

Biwosua, a, urn, pełen śniegu, 
hiems; Scythia. 

Biz, niris, i. śnieg; — przenoś, 
nires capitis, siwizna, poet. 

Bizor, ari, podpierać się, silić się. 
Blzus, a, urn, miesi, patrz nitor. 
Bizua, us, ». patrz nisus. 
Bo, 1. pływać; przysłowie: nare 
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;fim cortice, nie potrzebować po¬ 
mocy; poet.: latać (o pszczołach), 
nare per aestatem liquidam. 

Nobilior, Sris, tn. Rzymski przy¬ 
domek familii Fulwiuszów. 

Notulia ć, zaany, znajomy, nequc, 
ais unąuam nobilis fot; stąd: a) 
znakomity, stawny, rbetor, oppi- 
dnm, multi in philosophia nohi- 
les; głośny, crimcn; b) szlachetny, 
znakomitego rodu; u Rzymian ten, 
z którego familii jeden lub kilku 
piastowało urzędy najwyższe zwa¬ 
ne magistratus curules; w licz. mn. 
neczow. nobiles, szlachta; — prze¬ 
noś. wyborny, dobrego gatunku, 
equae, canis, fundi i t. p. 

Mobili tas, Stis, ż. sława, wziętośó, 
nobilitatem rirtutis habere sum- 
mam; słynąć z męztwa; 2) znako¬ 
mitość urodzenia, szlachetuość ro¬ 
du, znakomity stopień, stąd zbio¬ 
rowo : szlachta, omnis nobilitas in- 
teriit; wybornosć, wyśmicnitość, 
eloqnio tantum nobilitatis inest. 

Nobiliter, przt/sl. znakomicie, szla¬ 
chetnie 

Nobilito, 1. ogłaszać, wiadomćm 
czynić, rem.famam; stąd: a) wsła¬ 
wić, disciplina militari nobilitatus 
est, wsławił się znajomością sztu¬ 
ki wojennćj; osławić, flagitiis; b) 
uzacnic, znakomitym uczynić. 

Nooaae, tis, szkodliwy, szkodę przy¬ 
noszący; występny; rzeczom. wino¬ 
wajca, złoczyńca, nocentem defen- 
dere. 

Nooeo.nocui, noćftum, 2. szkodzić, 
ałicni lub alicui rei; alicoi aliqua 
re; bicr. nieos. ne cui noceatur, 
aby nie szkodzić nikomu; n. no- 
iam, dopuścić się przestępstwa; 
nocendi locum dare, podać sposo¬ 
bność do szkodzenia. 

NooUlOoa, ae, i. świecący w no¬ 
cy, ciescentem face noctilucam (o 
księżycu). 

Nootlvś*u», a, nn, błąkający się 
w nocy. 

Noetu, przt/sl. (dawny przyp. 6. 
od noetns = nozj w nocy, dum 
noctu stertit; n. aliquid describere. 

Noctua, ae, i. sowa. 
Noctuabundns, a, urn, czyniący 

co w nocy, podróżujący w nocy. 
Nocturnus, a, um, nocny, tyczący 

się nocy. 
Nocutia, a, um, szkodliwy. 
Nodo, 1. zawiązać węzeł, związać, 

zapiąć, crines in aumm. 
Noddnus, a, nm, pełen węzłów, 

sękowaty, plagae; stipes; — prze¬ 
noś. Cicuta n,, lichwiarz za czasów 
Horacego, który dłużników swoich 
trudnemi warunkami krępował. 

Nodus, i, J». węzeł, Tinctus nodis; 
sęk, baculuu sine nodis tenens; 
staw w budowie ciała zwierzęcego, 
crura sine nodis; poet. o łćm, co 
jest związane, np. pukiel włosów, 
eriguum nodum fronte relinquere; 
pas, nodo sinus collecta fluentes, 
poet.; — przenoś, o) węzeł, zwią¬ 
zek, amicitiae; b) trudność, prze¬ 
szkoda, nodum erplicare, eipedire; 
poet. o osobie: zawada, u. pugnae; 
przysłowie: nodum in scirpo quae- 
rere, zadawać sobie niepotrzebną 
pracę. 

Nola, ae, i. miasto w Kampanii, 
stąd: KolAnus, a, um, do miasta 
Roli należący, i Nolani, oram, m. 
mieszkańcy Roli. 

Nolo, nolui, nolle, nie ebeićć. ali- 
quid lub z tryb. bez n. mittere; 
lub z 4 przyp. 1 tryb. bez. id tos 

ignorare nolui; noli z tryb. bez 
zamiast no z tryb. łącz. noli pu- 
tare, nie myśl, nie sądź, nolite 
eiistimarer, non n., chcićć; quod 
nolim, czegobym sobie nie życzył; 
nollem, nieradbym; n. alicui, nie 
sprzyjać komu. 

Nomas, Sdis, m pasący, nomadw’ 
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urn, narody koczując*, pasterskie; 
2) Numida. 

Nomen, fisis, n imię, nazwanie, 
nazwa, vocare aliquem nomine, 
wołać po imieniu, est mihi nomen 
z przyp. 1, 2 lab 3, ei morbo est 
nomen araritia, nomen Mercuni 
est mihi: cni Ggerio inditum no¬ 
men; militiae n. Jare, profiteń, 
zapisać się zaciągać się do woj¬ 
ska; n accipore, przyjąć, zapisać; 
w znacz, sądowćm: nomen alicnjus 
deferre, oskarżyć kogo, n. recipe- 
re, przyjąć oskarżenie. Stąd: 
w szczegół, ród, familia, nosirum 
in nomen ituras, przejdą do na¬ 
szego rodu; i) tytuł, sub dictatu- 
rae nomine; impcratoris: c) dlng: 
nomen lub nomjna facere, poży¬ 
czać komu; ciigere, domagać się 
oddania; solrere, dissolrere. cx- 
pedire, exsolvcre, płacić dług, 
zaspokajać; 2) osoba, nomina San¬ 
ta, tak znakomici mężowie; restrum 
u. (= ros); n. Latinum, wszystkie 
pod imieniem Latynów połączone 
Indy, n. Romanom, naród Rzym- 
sld; 3) imię, tytuł, powód, nomi- 
no meo, tuo i t d., w mojem, 
twojćm imieniu, z mojej, twojćj 
strony, co do mnie, co do ciebie: 
nomine alicnjus, z czyjej strony; 
nomine z przyp. 2. pod imieniem, 
pod tytułem, jako, nomine tribu- 
8, praedae, dotis, lucri, obsi- 
dum i Ł p.; eo nomine, dla tego, 
z tego powodu; takie: pozór, ho- 
nesto n.; b) często: imię, sława, 
wziętość żyjących i nieżyw. istot, 
clarum n. Scipionis; urbis Bomie; 
popali Bomani; rox tanti nominis; 
bellum magni nominis; et nos 
aliquod nomenque decusqne gcssi- 
mus; Sine nomine, niesławny; poet. 
nec pomis sua nomina serrat. 

Nomonolitio, dnis, i. nazywanie 
po imienin. 

Nomonol&tor, oris, M. nazywający 
po imienin; niewolnik, który to¬ 
warzyszył swemu panu, proszące¬ 
mu ludu zgromadzonego w miej¬ 
scu publicznćm o kreski i wymie¬ 
niał, jak się który obywatel na¬ 
zywał. 

Nomentum, i, n. miasto w krainie 
Sabinów, stąd: NomentSnus, ą, 
um, do miasta Nomcntum należą¬ 
cy; rztczow. Nomentani, orum, m. 
ISfomentanowic, i Nomentanum, i, 
n. majątek ziemski Attyka kolo 
Bzymu. 

Nomiii&tim, przysł. po imienin, 
wyraźnie; dicere, deccrnere. 

Nominatlo, Onis, i. nazwanie, mia¬ 
nowanie, wybranie na urząd. 

NomtnStus, a nm, mianowany; 
sławny. 

Nomlno, 1. mianować, nazywać, 
quae nominantnr, tak nazwane; 
także: przezywać, idem ctiam Pius 
nominału s; amor. ex quo amldtia 
est nominata; 2) wymieniać pa 
imienia, przytaczać, philosophiab 
Aristippo nominati; ze czcią wspo¬ 
minać, Sulla, quem ego honons 
causa nomino; donieść zwierzchno¬ 
ści, zaskarżyć, aliąuem; mianować 
na urząd; interregem;aliquem angu- 
rcm; a senatu Augustus nominatus. 

Non,przysi. nie; n. homo; = ne- 
mo; n. nihil, cokolwiek, coś, ni¬ 
hil n., wszystko; non nemo, kto¬ 
kolwiek, ktoś; neino non, każdy; 
nonnulii, niektórzy, nnilus n., każ¬ 
dy; ze stop. najw. homo n. proba- 
tissimns, nie bardzo poczciwy, n. 
beatissimus, nie w najlepszym 
bycie, wcale niemajętny, n. ita, 
n. tam, nie tak bardzo, niekoniecz¬ 
nie, nieszczególnie; n. quod lub 
quo, nie dla tego żeby; non quod 
sola ornent; n. qno sit mihi quid- 
quam carins; n. modo (solumj- 
sed otiam (qaoqne, ot), nietylko-. 
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loc* także, lecz nawet; n. modo 
(połam) non- sed etiam (sed n*- 
ąnidem), nietylko nie-, lecz ani 
nawet; non zamiast non ne, non 
amentia est? 

Non skróć, zamiast nonae. 
Nonaorls, is, i., miasto i kraina 

w Arkadyi; stąd: o) Nonacrius, a, 
lim, Nonakryjski, w ogóle: Arka¬ 
dyjski; Nonacria =E Atalanta; ói 
Nonacrinas, a, uni, Nonakryjski, 
w ogóle Arkadyjski. 

Nónae, arum, i. siódmy dzień mar¬ 
ca, maji, lipca i października, 
innych aaś miesięcy dzień piąty; 
I1L Non. Sept. dnia 3-go wrze¬ 
śnia; pridie Non. Jan., dnia 4-go 
stycznia. 

Nonagftnl, ae, a, po dziewięćdzie¬ 

siąt- . . 
Nonageumus, a, urn, dziewięć¬ 
dziesiąty. 

Nonigiea, prtytl dziewięćdziesiąt 
razy. 

Nonaglnta, dziewięćdziesiąt. 
Nondcrn, prtj/sl. jeszcze nie. 
NongentSaimua, i noningentesimus, 
a, am, dziewięćsetny. 

Nongenti, i lioningenti, ae, a, 
dziewięćset 

Nongenties, i nonigenties, przysl- 
dziewięćset razy. 

Noniua, a, um, nazwa Bzymskie- 
go reda. 

Nonae, czy nic? czyby nie, nonne 
animadrertis? ąnaero, nonne id 
numeńs effecerit. 

Nonuemo, nonnihil, patrz nemo, 

nihil. 
NonnuUua , a, nm, niejaki; w licz. 
mn nonnulli, niektórzy prtym. i 
neaoic. 

Nonnunąuam, pnytt. niekiedy, 
czasem. 

Nonua, a, nm, dziewiąty, «*- 
czow. nona, ae, i. godzina dzie¬ 
wiąta (trzecia po południa, o któ- 

rój zwykle obiadowali), poetuonam 
renie*. 

Nora, oram, «. miasto w Sardy¬ 
nii; stąd; Norenses, iam, n». No- 
rcnsowie; 2) twierdza graniczna 
w Kappadoeyi. 

Norba, ac, i. miasto w Lacyum; 
stąd: Norbanus, a,nm, do Norby 
należący i NorbSiu, orum, ta 
Norbanowie. 

Norionm.i, n. kraina między Du¬ 
najem i Alpami; Noricus, a urn, 
Norycki, rer , ager. 

Norma, ae, i. węgiolnica;—prze¬ 
noś. prawidło, przepis, n. loąoen- 
di; ad rationis normam ritam di- 
rigere. 

Nortia, ae, i. bogini .Etrusków. 
Nos, my, w licz. mn. od ego. 
Noscito, X. spostrzegać; 2) poznar 

wać, aliąuem facie. 
Noeoo, nor i, nStnm, 3- poznawać, 
rozeznawać, nec noscitur nlli; do¬ 
ciekać, praecepta philosophiae; 2) 
w czasie przesz, dok. znać, wie- 
dzićć, nosti cetera, wiesz resztę; 
si bene me no?i, jeżeli siebie do¬ 
brze znam; 3) w znacz. sąd. u 
późn. pis. roztrząsać; 4) czasem 
także: = agnoscere, aznać, przy¬ 
stać na co, przyjąć, causam (wy¬ 
mówkę). 

Noater,stra, strum. nasz, amor n. 
= erga nos; Furnius n., nasz F.; 
nasz przyjaciel F-; nostri, orum, m. 
nasi, nasze wojska; nostra, orum, 
n. nasza własność; stąd: przychyl¬ 
ny, n. Mars; dogodny, n. loca; 
w żarcie:' noster = ego. 

Nostra*, Stis, krajowiec, współ¬ 
ziomek. 

Nota, ae, ż.znak, znamię, oznaka, 
w łaś. i przenoś, w szczegół.: znak, 
który się w piśmie kładzie dla oka¬ 
zania pochwały lub nagany jakie¬ 
go miejsca, motam apponas ad ma- 
lum Tersnm; notae Siterarnm, gło- 
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•li; poet. pismo, list; notae łibra- 
rórom, w piśmie znaki przestan¬ 
kowe; tajemniczy sposób pisania, 
Mianowicie w fornalach» które 
prawnicy swoim klientom podawali; 
2) znak, plama, cętka, ritulus, 
qu*not*m doiit; oris notae (ry¬ 
sy twarzy); b) piętno, compungere 
nath>; — przenoś, nota tnrpitudi- 
nis innsta est ritae toae; homo 
oanibas ifotis tnrpitndinis insignis; 
ej znak na naczyniach wina, dla 
okazania jego wartości lub gatun¬ 
ku, seu te beans interiore nota 
Falerni; optimae notae rini; — 
przenoś, do meliore nota, z lepsze¬ 
go gatunku; dj cenzora pizygana 
ustnie lub na piśmie objawiona, 
motui senatu ascribere notas; e) 
stępel na monecie, n. numaria. 

Notabilis, e, znakomity, odznacza¬ 
jący się, candore notabilis ipso; 
także: eslawiony, znany ze złój 
strony, gravi saeTitia notabilis, 

Ifoti.tio,ónis,ż. oznaczenie, nazna¬ 
czenie, tabularna, tabliczek uży¬ 
wanych do glosowania rozmaitym 
woskiem powleczonych; 2) wywód 
słów. źródłoslów; 3) opisanie; 4) 
postrzeżenie, uważanie, naiurae; 
temporum; quae notatione et laude 
digna sunt; stąd; n. censoria, po¬ 
strzeganie, uwaga cenzora; u. ju- 
dicuu, roztrząsanie przy wyborze. 

Notatun, a, um, naznaczony, 
znaczny. 

Notesoo, notui, 3. dać się poznać. 
Nothus, a, um, z nieprawego ło¬ 
ża: o zwierzętach: mieszaniec. 

Kotlo, onis, zabranie znajomości, 
zaznajomienie się; stąd: poszuki¬ 
wanie, badanie, pontificum; po¬ 
pu]); censoria; 2) pojęcie, wyo¬ 
brażenie, rei lub de aliqua rr, 
animi (które jest w umyśle); zna¬ 
czenie, moc, neque ulla alis huic 
rerbo subjecta notio est 

Notitia, znajomość, obznajmienie 
się, alienjus lub alicujus rei; stąd 
wyobrażenie, poznanie, wiedza, 
rei; corporis sui; dei notitiam ha- 
bere; notitiam aperire (wyobraże¬ 
nie wyjaśnić); 2) znajomość z kim, 
propter notitiam intromissi (ponie¬ 
waż byli znajomi, znani); in soti- 
tiam Tcnire (być poznanym, zazna¬ 
jomić się); hoc plus notitlae dedit 
(to posłużyło do bliższego zazna¬ 
jomienia się). 

Noto, 1. oznaczać, naznaczać, ta¬ 
beli am cera; poet.: genas wngue 
(podrapać); w szczegół, aj ozna¬ 
czać, określać, loca, tempom cur- 
su lunae; res nominibns; aliqnid 
•orbis latinis; aityuem dedocoro 
(napiętnować); b) naznaczyć, prze¬ 
znaczyć, ocuiis ad caedem unnm- 
quamqne; mianowicie o cenzorze: 
imię obywatela naznaczyć z doda¬ 
niem nagannćj uwagi; stąd: uka¬ 
rać, aliquem armia (siłą oręża); 
aliqnem ignominia; ganić. Terbie 
aliquem; rem; c)zapisywać, wspo¬ 
minać, wzmiankować, przytaczać, 
legem, res singulas; poet: dicta 
mente lub memori pectore, zatrzy¬ 
mać w pamięci; 2) znakami co 
wyrażać, stąd poet.: pisać, rerba, 
lite ram, nomina; lecz: cbartamn. 
zapisać, pismem zapełnić; 3) uwa¬ 
żać, czynić postrzeżenia, cantus 
arium; sidera; fortem fumum;ex 
mitu aliąuid. 

Notos, patrz notus. 
1. Notus, a, um, znany, a miano¬ 
wicie: a) w znacz. bier. komuś 
znany, aliquid notum habere, wie- 
dzióć; z przyp. 2. n. in fratres 
animi paterni, znany z życzliwe¬ 
go usposobienia; noti, znajomi, 
przyjaciele; poet: zwyczajny, se¬ 
des, mnnera, relamina; znakomi¬ 
ty, sławny, fhma super aethera no¬ 
tus; także osławiony; — przenoś. 
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doświadczony, nznany, rirtua; 2) 
w znacz czyn. znający, świado¬ 
my, noti, którzy kogo znają; notis 
sed etiam ignotis. 

2. Mottu lob notoa, i, m. wiatr 
południowy; w licz. mu poet. 
w ogóle: wiatr, tendunt yela No- 
ti; powietrze. 

Norioula, ae, i. brzytwa. 
Nowalia, e, odmłoduienia tyczący 
się; neczow. noralis, is, i. i nora- 
lc, is, n. ugór; 2) nowina (o gTun- 
tach); 3) polo nprawne, noralia 
colta. 

NorMriz, Ids, i. odnowicielka. 
Mowo, przytl. nowo, nowym, nie¬ 
słychanym sposobom; 2) norissi- 
mo, w odniesienia do czasu, nie¬ 
dawno, świeżo, nakoniec. 

Noweliua, a, um, młodziutki, nic- 
dorosły, nrbor, rltis, prata; w ogó¬ 
le: nowy, nieużywany, frena; nie¬ 
dawno osiadły, n. AquUejenses. 

Norom, dziewięć. 
Norombor, bris, monsis norember 
lub samo nor., listopad, dziewią¬ 
ty miesiąc roku Bzymskiego, za¬ 
czynając od marca. 

Norendlill*, dziewięciodniowy, sa¬ 
crum, lub feriae, święta lub ofia¬ 
ry odbywane przez dni dziewięć, 
z powodu jaklćj oznaki zapowia- 
dającćj nieszczęście; 2) odbywają¬ 
cy się dnia dziewiątego; pulre- 
res n., popioły zmarłego przed 
dziewięcioma dniami. 

Norenaides lub Norensiles dii, do¬ 
piero później w poczet bogów za¬ 
liczeni. 

Norónus, a, um, inif liaeb. po¬ 
działowe, po dziewięć, ter norenae 
nrgines. 

Notom, ae, ż. macocha; przysło¬ 
wie: apud norercam queri, napró- 
żno się żalić. 

Norl, patrz nosco. 
Norlotua, a, um, nowy, świeży. 

nowo przybyły, mianow. o nie¬ 
wolnikach, noTicii, oram; m. 

Norlee, przytl. dziewięć razy. 
Noriodiinum, i, ff. miasto: a) 
Eduów w Gallii lugduneńskićj; bj 
Biturygów w Gallii akwitaiskićj; 
e) Swessyonów, w Gallii belgi j- 
skićj, późnićj Augusta Saesoo- 
num. 

Noritae, Stis, i. nowość, rd; auł, 
początek roku; n. generis, nowe 
szlachectwo; w licz. mn. norlta- 
tes, o świeio skojarzonych przy¬ 
jaźniach; 2) nadzwyczajność, oso¬ 
bliwość, rerum, pugnae, remedii. 

Noriua, li, *». imię męzkie. 
Noro, 1. odnawiać, transtra; orzeź¬ 
wiać, wzmacniać, membra; odmie¬ 
niać, aliquid in legibus: niepokój 
w krajn wszczynać, nor. res lub 
samo norare; ne quid noraretur; 
zmieniać, corpns, formam; nomcn- 
que simul faciemque norarit, poet.; 
2) wymyślić, tworzyć co nowego, 
yerba. 

Nomu, a, um, nowy, świeży; res 
nora, nowość, nowe zjawisko; ret 
norae, nowiny, odmieny, i t. p. 
mianow: zmiany w kraju pod 
względem politycznym, rozruchy, 
zaburzenia, noyis rebus studere; 
noras res moliri; ąuaerere res no¬ 
tes; neczour. norum, i, ». coś no¬ 
wego, nowość; n. komo, lnb ho¬ 
mo noYus, człowiek nie mający 
szlachetnych przodków, świeżo 
zaszczycony godnością szlachec¬ 
twa, porów, nobilis; norae ta- 
bulae, świeże książki rachunkowe; 
Norae tabernae lub sam* Norae, 
sklepy wekslarskie w pótnocnćj 
stronie rzymskiego forom, które 
po pożarze na nowo były odbu¬ 
dowane; — przenoś, aj często: no¬ 
wy, dotąd nieznany, niesłychany, 
niespodziewany, osobUwy, nad¬ 
zwyczajny, hostia, speciet, sito, 
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genua Mli, snpplicinm; consiliom, 
flsgitmm, i t p.; I) nieprzyzwy- 
czajony, eąuus; 2) nowy, drugi, 
n. Camillns; n. Liber pater; 3) 
norfssimns, a, nm, ostatni, najpó¬ 
źniejszy, histrio; acies, agmen, 
tylna straż, wojsko odwodowe; 
u. cauda, koniec ogona; bellum 
n., ostatnia wojna; nov tempore, 
niedawno, w ostatnim czasie; no- 
vissimi, marodery, 

ZToz, noctis, i. noc, właś. i przenoś, 
uocte, w nocy; per noctem, pod¬ 
czas nocy; de nocte media, o pół¬ 
nocy; prima nocte, ze zmierzchem; 
ciemność, imber noctem ferens; 
także: ciemność w mowie; ślepo¬ 
ta, nox perpetua; to co się dzie¬ 
je w nocy: sen, oculis noctem 
accipit; śmierć, jam to premet 
nox;omnes nna manet nox;in aeter- 
nam clandnntnr lamina noctem; za¬ 
burzenie w krajn, smntne okoli¬ 
czności, reipnbiicae offnsa sempi- 
ternanoz esset; niepojętność, ogra¬ 
niczenie nmysln, animi. 

Noża, ae, i. szkoda, noiae esse, 
szkodzić; 2) przestępstwo, wina, 
noxam fateri; qnam ob nozam; 
2) kara, nozae aare. 

Kozia, ae, ż. wina, wykroczenie. 
Kozina, a, nm, szkodliwy, szko¬ 

dę przynoszący, tela; przestępny; 
kary godny, n. conjaratkmis, ob¬ 
winiony o spisek. 

Wubecula, ae, i. obłoczek;—prze¬ 
noś. posępność, ponnrość, suro¬ 
wość front* 

Nubw, is, ś, obłok; — przenoś- a) 
tnman kurzu, pulrcris, kłęby dy- 
mn; mnóstwo, locustarum; equi- 
tnm peditumque; Tolncrum; cień, 
zasłona, ciemność, nnbem objice- 
le fmudibns; czczość, nicość, nu- 
bee et inanlt captare; ponurość, 
posępność, deme enpercilio no- 
nem ; smutny stan państwa, c&ecis 

Na do 

reipnbiicae nnbibns; ogrom wal¬ 
ki, n. 'telli. 

Nubifer, gra, gram, obloczysty, 
chmurami okryty, Apenninns; 
chmury przynoszący, notus. 

Nubtgena, ae, i, zrodzony z obło¬ 
ków (o Centaurach). 

Nubilia, is, dorosła, zdatna do 
zamężcia, filia, virgo 

Nubllus, a, nm, pochmurny; nu- 
hila, orurn, «. chmury, obłoki, 
nubila conducere, sprowadzać; dis- 
jicere, rozpędzać; — przenoś, cie¬ 
mny, ponury, Styi; smutny, nie¬ 
szczęśliwy, tern pora, poet.; 2) chmu¬ 
ry sprowadzający, auster 

Nubo, nupsi, nuptum, 3. okry¬ 
wać, osłaniać; stąd; pójść za mąż 
(gdyż w czasie wesela oblubieni¬ 
ca była okryta zasłoną i tak od¬ 
dana oblubieńcowi); filiam alicui 
nuptum dare; nuptam esse cnm 
aiiquo; aliquam nuptum colloca- 
re; nubere in famiham clarissi- 
m&m; nupta filia, mulier, zaślu¬ 
biona; nupta, ae, i. mężatka, żona, 
małżonka. 

Nuceris, ae, ż. miasto w Kampa¬ 
nii; stąd: Nucerlnus, a, urn, na¬ 
leżący do Nuceryi, i bttcena. 
©rum, m. Nuceryuowie. 

Nuoleua, i, m. jądro, pestka. 
Nudius, = nunc diu; (Ł j. dies), 
jest teraz dzień, w połączeniu z li¬ 
czebnikami porządkowemi tertiua 
quartug, quintus i t d., onegdaj 
dni trzy, cztery, pięć temu. 

Nudo, 1. obnażać, hominem na¬ 
dań jussit; partem corporis; cor- 
pus; — przenoś. ris ingenii ścier- 
He juńs nudata; 2) telom, gin- 
dium vagina, wydobyć z pochwy; 
pozbawić, murum defensoribus; 
collem bomlmbns; narom epiba- 
tis; agros, zebrać zboże; messes, 
wy młócić zboże; w znacz, wojen, 
ogołocić, nie obsadzić, spatium. 
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litera, ripam; terga fugS, wy- 
stawić na pociski (na sztych), ucie¬ 
kać;—przenoś wyjawić, dać spo- 
strzedz, aniinos (8posób myśle¬ 
nia); consilia; 3) pozbawić wła¬ 
sności, środków, aliąuem; omnia; 
aliąnem praesidio; tribuniciam po- 
tesUtem omnibus rebus; praecepe 
alea nudat 

Nudus, a, um, nagi, goły, bez 
odzieży; poet.: nudus membra; 
nudus ara, w lekkićj odzieży tyl¬ 
ko w tunice; — przenoś, sam tyl¬ 
ko, z niczćm nie połączony, czy¬ 
sty, reritas; ira, nuda si istapo- 
nas; 2) niepokryty, niezasłoniony, 
rertei, terga; goły, ensis; deitra 
(bez miecza); pectus; latus; sub- 
sellia (próżne); solum, silez, cal- 
les, goły, niezarosly, bez trawy; 
stipites (bez liści); humo nuda se- 
dere; nudus in paludibus latuit 
(sam bez towarzyszów); nudus ja- 
cebis in arena (bez pogrzebu); — 
przenoś, bez ozdoby, prosty, na¬ 
turalny, capilli, commentarii Cae- 
saris; 3) pozbawiony, niemający 
czego z przyp. 6 i przyim. a lub 
samym przyp 6. respublica nuda 
a magistratibus; n. agris, remi- 
gio; z przyp. 2. arboris; z przy. 4. 
poet. omnia nudus. 

Nus*e, arum, i. fraszki, baśnie, 
brednie, balamuctwa, nugas age- 
to, biedzić; także o osobach pło¬ 
chych, próżnych, bałamutnych, 
amicos hakat meras nugas. 

Nugitor, oris, m. bajarz, ple¬ 
dach. 

Nugatćrius, a, um, bałamutny, 
bredzący. 

Nugor, 1. pleść, bredzić, niedo¬ 
rzecznie mówić, gawędzić, frasz¬ 
kami si« zajmować, tiraecia no¬ 
gali coepit. 

Nullus, a, um, żaden, przyj 2, 
nullius, trzeci nulli (rzadko w ro¬ 

dzaju i*, nullo, np- nullo usni; 
neczow. nullus z&m. nemo, nikt, 
in muro consistendi potestas crat 
nulli; w rodź- w- nullum, nic, 
Grajis nullius araris; nullus za¬ 
miast non, Philoienus nullus re- 
nit; nullo periculo, bez niebez¬ 
pieczeństwa; n. ordine bez po¬ 
rządku, n. mora, bez zwłoki, nie¬ 
zwłocznie; nullus sum, już po mnie, 
jestem zgubiony; takie; nic wart, 
fełaby, nikczemny, nulłum argu¬ 
mentom; nnllos judices habemus; 
ob nullam rem misit. 

Kum, pnytł. ery, także, numue, 
w zapyt. wprost, numne ris an- 
direr num igitur censes, czy więc 
sądzisz? i t. d. nnm genn posuit, 
czy ugiął kolano? num quid, czy 
może, num quid duas habetis pa- 
trias? w zapyt. nie wprost: czy- 
by, czyby może, scirc velim, nnm 
quid necesse sit esse Eomae; num 
quld vis? przy pożegnaniu: masz- 
że co powiedzieć, czy masz co do 
rozkazania, jestem na twoje usłu¬ 
gi; nec, cum discederet, num quid 
Tellem, rogaret. 

Numantia, ae, ś miasto w Hisz¬ 
panii tarrakoneńskiej; stąd: Nu- 
mantinus, a, um, Numantyński 

Kumantini, orum, tn. Numau- 
tynowie. 

Numtriua, numatus, patrz numm— 
Numen, inis, » skinienie głową 

ua znak twierdzenia, potakiwanie; 
stąd: wola, rozkaz, lniano w. bó¬ 
stwa, terram sine meo numinemia- 
cere; moc boska, poięga, dopu¬ 
szczenie, zrządzenie, sit fas nu- 
mine vestro pandere re*; 2) bó¬ 
stwo, numina montis adorant. 

Nnmorlbilii, e, łatwy do zlicze¬ 
nia, stąd: nieliczny, populus. 

Numerlus, ii, m. imią Bzymskie, 
ktńrćm się odróżniały osoby do 
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jedofgo rodu i familii należące, 
Nuu. Fabius, Vibulanus. 

Numero. 1. liczyć, rachować, ali- 
quid par digitos; wyliczyć, wy¬ 
płacić, alicui pecuniain, stipen- 
dium militibus; stąd: Dumeratum, 
numerau pecunia, gotówka, ar¬ 
gon tum unon erat numaratum, 
nie było gotówki; — przenoś, a) 
kłaść w liczbie, mieć za co, 
z przyim. in i przyp. 6, lub z inter 
i z przyp. 4, Biaa numarator in 
septem sapientibns; numerare ali- 
quem inter amicos; także z po¬ 
dwójnym 4 przyp. Sułpicium ac- 
cusatorem snom numcrat; 6) opo¬ 
wiadać, przytaczać, auctores suos; 
dies deficiat, si relim numerare, 
quibus bonis małe evenerit. 

Nuraeróso, prtt/sl. w odniesieniu 
do mnzyki: w takt, fidiculae nnm. 
sonantes; w mowie: zharmonijną 
pełnością okresów, dicere. 

Humeróaus, a, um, liczny, obfi¬ 
ty, mnogi, amici, provinciae, 
geutes mai, si cum amicis nu- 
uerosioribus esset epulaudum, 
u póżn pis.;—przenoś, w muzyce 
i tańcu, taktowny; w mowie: har¬ 
monijny, pełny, Horatius; oratio. 

Numerua. i, *»• liczba, ilość, nu¬ 
mero, in numero, w liczbie; in 
numerum, do liczby, ad nume¬ 
rom , wzupełnój ilości; poet.: nos 
nomerus samus,, motloch, tylko 
dla powiększenia liczby -.—przenoś. 
aj członek, część całości, anima- 
lia trunca suis uumeris; elegans 
omni numero pocma; officium 
omnes numeros habet; zupełny, 
eipletua omnibus suis numeris et 

aitibus; quod omnes in se ha- 
et numeros reritatis; b) takt 

w tańcu, in numerum easultant; 
takt w muzyce i sama muzyka, 
metodya. obloqnitur numeris sep¬ 
tem discrimina rocotn; numeros 

memini, si rerba tenorem; miara 
wiersza, res gestae — fjuo scribi 
possent numero, monstravit Ho- 
merus; uumerus gratis, wiersz 
bohaterski; w wymowie: harmo¬ 
nijna pełność okresów, n. in so- 
luta oratione; c) zuaczenie, sta¬ 
nowisko, miejsce, stopień, go¬ 
dność, in aliąuo numero et ho- 
nore esse; obtinere aliqnem nu 
merom; numero aliquo putare, 
szacować, cenić, stąd. numer© 
lub iu numero z przyp drug. jak, 
za, habere in numero hostium, 
uważać, mieć za nieprzyjaciela, 
deorum numero ducere, policzyć 
między bogów; d) poet.in numerum 
lub numero, porządnie; digerere 
in numerum; compositi numero 
in turmas; ad numeros quidque 
suos ezigerc, podług właściwego 
porządku, prawidła; ej także: po¬ 
winność, obowiązek, Yeneri nu¬ 
meros suos eripere. 

Nmmoiui, ii, i Numlcus, i, w*. 
rzeka w Lacyum. 

Numlda, ae, m. mieszkaniec kras¬ 
ny zwaućj Numidia, ae, " w Afry¬ 
ce; przymiot. Nmnidyjskł, leo, 
jacnlatores; stąd: Nuinidlcus, a, 
um, Ncmidyjski, należący do Nn- 
midyi i Numidicus, przydomek 
Kwinta Cecyliusza. 

Numlsma, lub nom-, 5tis, »• pie¬ 
niądz. 

Numitor, oris, m. król Alby, oj¬ 
ciec liii, dziad założyciela Bzymu. 

Nummariua, a, um, do pieniędzy 
należący, pieniężny; 1) przedajny, 
przekupny, judex. 

Nummatus, a, um, pieniężny bo¬ 

gaty. . , . . , 
Nummului, i, m. mały pieniądz, 
pieniążek. 

Nummue, i, m- pieniądz, mono- 
ta, babere in nnmmis, mieć w go¬ 
tówce; in suis nnmmis esse lub 
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rers&ri, mleć piei.iądze; szczegół, 
num. sestertius lab samo nummus, 
pieniądz rzymski umiej wartości, 
ad. nummum conrenit, zgadza się 
co do grosza; nummo sestertio 
addiesre aliqnid alicui, za bezcen, 
za fraszkę, za byle co. 

Humąium, prii/tl- nigdy; n. non, 
zawsze; noc r. niekiedy, czasem; 
n. z castę. quin lub ot non, ni¬ 
gdy, żeby nie; numun&m desitam 
interim turbari. 

Nomu, i, m. patrz nammus. 
Huna, pnytl. teraz, w tym czasie; 

u. ipsnm, teraz właśnie, tylko co, 
dopiero; n. jam lub jam n., teraz 
już; n. demom, teraz dopiero; 
etiam n. dotąd jeszcze; ot n. est, 
jak teraz jest, w obecnych oko¬ 
licznościach ; nnnc-uunc, już-już, 
n. huc n. ilinc cnrro, tu i ow¬ 
dzie biegam; 2) niekiedy kładzie 
się zamiast sed, rerum, nt, lecz, 
już zaś, i służy do połączenia 
zdań przeciwnych lub odmiennej 

natury. 
Buneia, ae, i, patrz nuncius. 
Bunelitio, dnis, ż- oznajmienie, 

obwieszczenie, ogłoszenie. 
Bundo, 1.oznajmiać, uwiadamiać, 

donosić, alicui nliquid; salutem 
alicui nunciare, pozdrowić; lub 
z 4 przyp. i tr. bez. misit, ut ei 
nunclaret adversarios in fuga esse; 
na etr. bier. z pierw, przyp. i tr. 
beto.equites adesse nunciabantur, 
z ut lub ne i tr. łącz.; nieos. num- 
ciatum Bomam i Bomae est (do¬ 
niesiono, oznajmiono); nunciato, 
po odebraniu wiadomości. 

Nuncius, o, urn, oznajmujący, do¬ 
noszący, zwiastujący, rumor, li¬ 
tera; rzecz™. «) nuncius, ii, ». 
posłaniec, goniec, mittere nun- 
dos ad aUquem; wiadomość, do- 
nieńenie,nuncium afferre; list roz¬ 
wodowy, zapowiedzenie rozwodn. 

nuncium urori remittere, — prze¬ 
noś. n. remittere virtuti, wyrzec 
się cnoty, zrobić rozbrat z cno¬ 
tą; b) nnncia, ae, ż. oznąjmidel- 
ka, poslannica, historia nuncia re- 
tustatis; nondaJoris; c) nuncium, 
ii, «. oglosiciol, wskaziciel, przy 
imionach rodź. «. rerba nuncia 
animi mei. 

Nuncup&tio, Gnis, z. uroczyste 
wyrzeczenie, rotorom. 

Nunoupo, 1. mianować, nazywać; 
szczegćl. a) uroczyśde co wyma¬ 
wiać , rota, czynić śluby; b) uznać 
kogo czćm, aliquem heredem. 

Nundlnae, patrz nundinus. 
Nundinńtio, 6nis, i. kupczenie, 
handel. 

Nundlnor, 1. kupczyć, handlem 
się zajmować; przech. kupować, 
przedawać;—przenoś, frymarczyć. 
Jus , 2) licznie się zgromadzać. 

Nundinus, a, urn, tyczący się dni 
dziewięciu; a) nundinae, arum, 
i. targ, jarmark w Bzymie; han¬ 
del, przedaż; bj nnndinum, 1, n. 
przeciąg czasu od jednego targu 
do drugiego; trinum nundinum, 
czas w którym targi miały miej¬ 
sce, albo dni 17; in trinum n., na 
trzeci dzień targowy. 

Kongann, patrz numqu»in. 
Nuntd, — patrz uanci. 
Ba®, ere, kiwać (nieużywane, od 

niego pochodzi: nuto, nutus). 
Bupar, pnytt. stop. najw. nu- 

perrimo, niedawno, świeżo, małe 
co przedtćm; anperrime mazime; 
dopiernteńko; takie: kiedyś, nie¬ 
gdyś przed wieloma laty, nuper, 
id est panda antę secnlis. 

Bupta, ae, ł- patrz nuho. 
Nupttae, arom, i. wesele, gedy 

małżeńskie, zaślubienie. 
NuptUlie, e, godowy, weselny, 

ściągający się do ślnbćw małżeń¬ 
skich, donum,faces, pactio, carmen. 
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Nunia, ae, i. miasto Sabinów; 
stąd: Nurslnus, a. urn, do mia¬ 
sta Nursyi należący, i NursTni 
orum, m. Nursynowie. 

Nurus, as, i. synowa, żona syna; 
a post. v ogóle: młoda kobieta. 

Nusąuam, prjytt nigdzie, na ża~ 
dnćm miejsou; n gentiom, ni¬ 
gdzie (w święcie); przy slowacb 
znaczących poruszenie, nigdzie, 
w żadną stronę, n. abeo; n. mo- 
tnros; nigdzie, w niczem, nmp- 
tum nnsquam melius posse po- 
ni; do niczego, n. aiio. 

Noto, 1. kiwać, n. capite, chwiać 
się wahać się, schylać lię, mu¬ 
tantem va)nerat ense, ornat na- 
tat;—przenoś, aj chwiać się, być 
w niebezpiecznem położenia; być 
bliskim apadka, qanm Romanom 
imperiom non dabia jam calami- 
tate nntaret; *» chwiać się w zda¬ 
nia, wahać się, in natora deo- 
ram. 

Nutrietas, a, am, żywiący, kar¬ 
miący; mczotc. nntricius, ii, m. 
wychowujący dzieci, paeroraro. 

Nutrfoor, 1. karmić, żywić, wy¬ 
chowywać. 

Nutrio ula, ae, i. mnmka, karmi- 
cielka;—przenoś, praediorum, se- 
ditiosornm. 

Nutrimen, Tnis, i natrimentnm, i, 
w. pokarm, pożywienie;—przenoś, 
zasiłek, eloąnentiae; podnieta, n. 
ignis; arida circam natrimenta 
dedit. 

Nutrio, 4. karmić, żywić, zasilać, 
hodować, otrzymywać, poeros; 
apar nntritus glande; — przenoś, 
amorem; peetora ratom. 

Nutrior, Iri.rzznutrio, poet 

Nutria, leis, i. maaka, żywiciel¬ 
ka, właśc. 1 przenoś. 

Buta*, as, n. skinienie, digitis 
saepe est nutuqae locotas;—prze¬ 
noś. skinienie, rozkaz, ad natum 
praesto esse; ad natńm alicujas 
ee fingere. 

Buz, aficis, i. orzech; n, cassa, 
fraszka; S) wszelki owoc twardą 
Inpiną pokryty, castaneae nacas; 
3) drzewo orzechowe. 

Byotelius, a, am, nocny, N pa¬ 
ter lab samo Nyctelios, przezwi¬ 
sko Bachusa, z powoda jego ba- 
chanalićw obchodzonych w nocy. 

Njroteua, ei i eos,m syn Hyryeasa, 
ojciec Antyopy, która stąd nazwa¬ 
na Kycteis, idis, lab Idos, i. 

Nymphw, ae, NympbS, es, i. nim¬ 
fa, w licz. mc Nympbae, arom 
bóstwa opiekające się, wodami, 
górami, lasami, łąkami, stąd ró¬ 
żne ich nazwiska; Oreades, nimfy 
gór; Dryades lab Hamadryades, 
leśne; Nereides, morskie: Nąja- 
des, wodne. Często także od poe¬ 
tów muzy nimfami bywają nazy¬ 
wane, Nympbae Libethrides, 

Nymphaeum, i, ». przylądek, mia¬ 
sto i port w Illiryi 

Nysa, ae, i. miasto i góra w In- 
dyach; stąd- a) NysCis, Idis, i, 
Nizejska; nympbae, które Bachu¬ 
sa wychowały; ó) Nyseus, ei lab 
eos, m. przydomek Bachusa; e) 
Nysias, idis, izrlłyseis; dj Ny- 
sias, a, am, Nizejski; neczow 
przydomek Bachusa; 2) miasto 
w Karyi; stąd: Nysaei, oram, m. 
Hizejczykowie; 3) imię syna Dyo- 
nizyjusza starszego 
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O. 
O, w skrócenia: Jupiter Q. M. zna¬ 

czy Optimus Marima“ 
O! tfyłrz. ot ach! radości, smutku, 
podziwienia, zprzyp. 5. lab 4. o 
Tir fortist o paterni generis oblitel 
o me miśtram! o! Si. życząc, o 
gdyby, o miki praeteritoa referat 
si Japiter annos. [cie. 

Oaxes,is, m. rzek* na wyspie Kro- 
Ob, pnyim. rządzi przyp. 4. przed, 
ob oculos rersari; ignis qui est 
ob os offnsas; stosownie, odpo¬ 
wiednio, frastra an ob rem; dla. 
z powoda, ob east rem, quam ob 
retu, ob ea, ob baec, ob qaae, ob 
id, ob boc, ob aliqood emolu- 
mentum. 

Obeeritua, a, aa, zadłużony, dłu¬ 
gami obarczony; obacrati, oram, 
m. dłużnicy. 

Obambulo, 1. przechadzać się, krą¬ 
żyć, chodzie naokoło,anto Tsilnin; 
gregibas obambalat lupus; Aet- 
uam; in herbis. 

Obarmo, 1. uzbrajać, dertras. 
Obaro, 1- oborać, zorać. 
Obbrutesoo, brutal, 3. rozum stra¬ 

cić. 
O be-, patrz oco. 
Obdo, dldi, dłtnm, 3. zastawić co 
elita, zapierać, pessalam ostio; 
wystawić na co, nadstawić, latus 
apertam nalli mało. 

Obdormio, 4. i obdormisco, Ere, 
zasypiać. 

Obduoo, daxi, dactain, 3. oprowa¬ 
dzać, obwodzić w kolo, aliquem 
(przedstawiać jako kandydata aa 
arząd); alicui aliqaid, stawiać na¬ 
przeciw, zastawiać czćm, raiłam 
rtts; aultea tectU, fossas; obcią¬ 
gi czem, powlłkać, okrywać. 

na str, bier. okrywać się, obduci- 
tbr ralneri cicatrii lab samo ob- 
dudtor cicatriz, zabliźnia się, goi 
się; — przenoś, lnctus obductos 
annis resciudere, odnawiać smatek 
ukojony upływem czasu, poet.: 
callum dolori, stać się odrętwia¬ 
łym na boleść; dolor obductus; 
2) także: nubes lab nox coelo ob- 
dacitar, chmary i noc zaciemniają 
niebo; stąd: obdacta nocte, wśród 
ciemnćj nocy, przenoś, tenebras 
rebus; frons obductas, zasępione, 
zachmurzone, zmarszczone; 3) ali- 
qaid aiiqua re, powlekać, pokry¬ 
wać, tranci obdacuntur iibro aat 
cortice; 4) wciągać w siebie, wy¬ 
pić, renenum; 5) obd. diem po- 
aterum, przydać, czyli jeszcee dzień 
jeden przepędzić, strawić. 

Obduetio, ónis, ś. z&kryeie, osto- 
nienie, capitis. 

Obdurosoo. durni, twardnieć; — 
przenoś, stawać się nieczułym, sui- 
mus ad dolorem noruu. 

Obduro, 1. wytrzymywać cierpli¬ 
wie, przetrwać. 

Obediana, tis, posłuszny, uległy, 
ob. dieto; iinperiis obedientissr 
mas; ructm. poddany 

Obedienter, pnytl. pojlocznie, ule¬ 
gle, imperata facere. 

Obedientia, ae, i. posłuszeństwo, 
uległość, 

Obódio, 4. być posłusznym, ule¬ 
głym, słuchać, ulegać, iść za czy¬ 
ją radą, alicui; praecepto; rolan- 
tałi; legij — przenoś, dogadzać, 
ob. rentri; stosować się, tempori. 

Obeo, iri lub ii, Ttum, Ire, 1) 
nieprzech.: a) opierać się, pedeiać, 
ad omues kostium conatu: ad 
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omnia bella; ki schodzić, zstępo¬ 
wać, in infera loca; stąd ; umrzeć; 
talie o gwiazdach , zachodzić; 2) 
w znacz, przech.: obchodzić, objeż¬ 
dżać, zwiedzać, colonias, regio- 
nes, proTinciam, urbes; bywać 
gdzie, uczęszczać, roenas, nundi- 
nas, comitia; — przenoś. okiem 
przebiegać, oglądać, visu ahqmd; 
przebiegać w mowie, wyliczać, 
oratione aliąuid; o ogniu: ogar¬ 
nąć, obit aliąuem flamrna; jąć się 
czego, wziąć co na siebie, spra¬ 
wować , legationcm, negotium, inn- 
'nera consularia i t. p.; radimo- 
mum l-ub diem, stawić się na dzieu 
oznaczony; diem supremom lub 
diem lub samo obire, umrzeć; 
także: obire rnortem; obire morte 
repentina, umrzćć nagle; b) okrą¬ 
żać, otaczać, chlamydcm limbus 
obibat aurens; okrywać; quem tal¬ 
ia pellis leoms obit totum, poet. 

Obeguito, 1. przejeżdżać się konno 
tu i owdzie, objeżdżać, castris, 
stationibus. 

Oberro, 1. błąkać się, z przyp- 3. 
oculis, snuć się przed oczyma, o 
rzece: przebiegać, przepływać; 
błądzić, mylić się, fałszować, 
chorda qui semper oberrat eadem. 

Obósus.a, um, obżarty, stąd; o- 
pasiy, otyły; gruby, nabrzmiały;— 
przenoś, tępy, głupi, ograniczony, 
porów, naris. 

Oboi,o Weis, i objicis, »». ii. za¬ 
pora, rygiel, tama, zawadą, prze¬ 
szkoda, portas objice firma clau- 
serat; maria tnmescunt objicibus 
ruptis; objices viarum. 

Obf-, patrz ofl 
Obirasoor, sci, gniewać się, alicui; 
obiratus, a, um, zagniewany; stąd: 
obiraiio, onis, i. gniew, rozgnie¬ 
wanie się. 

Obiter, pnysl. przytćm, obok tego. 

Objioio 

nawiasem, przy zdnrzonćj okolicz¬ 
ności. 

Obitus, usfni. zejście, zgon, śmierć, 
antę obitum supremaque tunera; 
zachód gwiazd, signorum; znisz¬ 
czenie, klęska, omnium rerum; 
ustąpienie na wygnanie, post obi¬ 
tum occasumque nostruin. 

Objaoeo, jącui, 2. leżćć przy czćm 
lub przed czćm, saza ohjacentia 
pedibus. 

Objeci&tio, Snis, i. zarzut. 
Objacto, 1. wystawiać na co, rzu¬ 
cać, pogrążać, caput fretis;—prze¬ 
noś. o) wyrzncać, wymawiać, ro¬ 
bić zarzuty, alicui pro brum; h) na¬ 
rażać, aliąuem pericuiis; ej spra¬ 
wiać, zrządzać, nioras. 

Objectus, a, um, naprzeciwko le¬ 
żący, insula objecta Ateiandriae; 
Talio munitiones; — przenoś, na¬ 
rażony, wystawiony, fortunne; ad 
omnes casus. 

Objectu*, us, m. stawianie naprze¬ 
ciw, leżenie przed czćm, insula 
portum efficit objecta laterum; 2) 
przedmiot, widok, zjawienie się, 
quo repentino objectu Tiso. 

Objioio, jęci, jectum, 3. wyrzucać 
co przed czćm, aiiquem bestiis; 
corpus feris i t. p.; w ogóle , nad¬ 
stawiać, stawiać przed czćm, przy¬ 
kładać, aliquid alicui rei; rinum 
naribus, claustrnm, fores i t. p, 
szczegół, w znacz, wojen, tarcze, 
wozy, okręty i t. p. na obronę sta¬ 
wiać, carros pro Talio, ehpeos, 
navem faucibus portus; na itr. 
bier. pokazać się, objawić się, dać 
się wilziść, objicitur monstrum 
oculis; sigmo objecto; — przenoś, 
wyrzucać, wymawiać co komu, 
robić zarzuty, alicui aliquid lub 
de aliqua re lub de aliquo; ze 
spój. quod, non tibi objicio, quod 
epollaMi; z 4 przyp. i tryb. bez. 
objicit mibi, me ad Bajas fotee; 
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stąd: objecta, zarzuty; 12) stawiać 
naprzeciw, wystawiać, se copiis, 
se telis hostinm, peditem hosti;— 
przenoś, a) narażać, wystawiać, 
eaput fnrori civinm; consuiatum 
concinnibns seditiosorurn; iii tan- 
tas dimicatlones; b) wlać, natchnąć, 
nabawić; na str. bier. nawinąć się, 
nasuwać się, objicitur monstrum 
ocnlis; error objicitur judioi, ob- 
jectis difficnltatibus; objecta reii- 
gione; c) zrządzić, sprawić, ter¬ 
rorem, metum et dolorem; spem, 
furorem; podać, mentem. 

Objurgatio, Onis, i. łajanie, stro¬ 
fowanie, nagana. [ganiący. 

Objurgator, oris, m. strofujący, 
Objurgat6r.ua, a, om, tyczący się 
strofowania, epistoła, list z wy¬ 
rzutami. 

Objurgo, 1. łajać, karcić, ganić, 
robić wyrzuty-, ałiąuem in Inb de 
aliqua re; aliqnem lub aliąuid; 
z nast. quod, quum objtrrgarer, 
quod desiperem; z ut i tr. łącz. 
objurgas me, ut sim firmior. 

Obl&ngueaoo, łaugui, 3. osłabnąć, 
ustawać. 

Oblectamen, Tnis, i oblectSmen- 
tum, i, «. rozrywka, przyjemność, 
uciecha, puerorum, seneetntis. 

Oblectatio, Onis, i. ueiecna, roz¬ 
kosz, vitae beatae; asimi 

Obiecto, 1. bawić, rozweselać; se 
obi. i obiectari aliqna re, bawić 
się rzćm, zajmować się czćm 
z przyjemnością; tempus studio, 
przyjemnie czas przepędzić na 
nauce. 

Oblldo, lisi, lisum, 3. przycisnąć, 
udusić, zadławić. 

Obligatio, Onis, i. obwiązanie; zo¬ 
bowiązanie; łinguae, trudność 
w wymawianiu, zająkliwość. 

Oblig&tua, a, um, obwiązany; zo¬ 
bowiązany. 

Obligo, 1. związać, przywiązać. 

oprawić, corio obi.; — przenoś. 
<t) wiązać,krępować, ograniczać, ju- 
dicio; h) aliquem scelere, wplątać, 
pociągnąć kogo do zbrodni; na 
str. bier. stać się winnym; fraude 
impia obligari, dopuścić się zdra¬ 
dy; 2) zawiązać, obwiązać, minus; 
także: aliquem; ocnlos; często 
przenoś zobowiązać, aliąuem sua 
liberalitate, beneficio; dać w za¬ 
staw, praedia obligata; poet.: uro¬ 
czyście przyrzec, obligatam da- 
pem redde Jovi. 

Oblimo, 1. zamulać, agros, fos- 
sas; — przeroś, przemarnować, 
strwonić, rem patris. 

Obllno, lSvi, litum, 3. oblepić, 
obmazać, unguentis; w ogóle, o- 
kryc, actor oblitus diritiis (odzia¬ 
ny); w złój myśli; splamić, splu- 
gawić, se eiternis moribus; oczer¬ 
nić, aliquem Tersibus atris. 

Obtiąuo, przysl. na ukos, poprzek, 
krzywo. 

Obliąuo, 1. dać kierunek ukośny, 
oculos, zćzem spoglądać. 

Obliąuus, a, um, ukośny, krzy¬ 
wy, ab obliijuo i per obliquum, 
z boku, oculo obliąuo aspicere 
(zezem). 

Oblltero, 1. zagładzić, zamazać;— 
przenoś, zatrzćć w pamięci, pu¬ 
ścić w niepamięć, oifeiisionem; fa- 
mam rei małe gestae; res oblite- 
rata vetustate. 

Oblitesco, litui, kryć się, nie uka¬ 
zywać się na świat, ab aspectu. 

Oblitrio, onis, ż. zapomnienie, nie¬ 
pamięć, dar# obUvioni, puścić 
w zapomnienie, capit me oblirio 
rei, nie pamiętam; ab obiirione 
rendicare, nio dozwolić, aby co 
poszło w zapomnienie; lei obli- 
rionis, amnestya. 

Obliulósus, a, um. zapominający; 
2) odejmujący pamięć, Tinom, 
poct 
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ObUrlecor, litus, 3. zapominać, 
contumeliae; res praeclarissimas; 
©bliriscor, esse riros primanos; 
2) nie mieć względu na co, patero 
generis; quid decest, quid non, 
obliti; obi. sui, nie postępować 
podług swego zwyczaju, poet. 

Obliwtum, ii, n. zapomnienie,poet. 
oblivia dncere, zapominać. 

Oblóco, 1. najmować kogo do zro¬ 
bienia czego. 

OMongne, a, um, podlngowaty. 
Obioęuor, loąuutus lab locatus, 3. 
przerywać mowę, sprzeciwiać się 
w mowie, przeszkadzać, alicui; 
2) przyśpiewywać, przygrywać, 
obloquitur numeris septcm diecri- 
mina rocum. 

Obluctor, 1. opierać się, biedzić 
się, walczyć, genibns adrersae 
oblnctor arenae. 

Obmolior, 4 zatamować, zatykać, 
zawalać, saza. 

Obmurmuro, t. odmrnkiwać, sze¬ 
mrać na co 

Obmtlteaeo, mutui, 3. oniemieć, 
stać się niemym, zamilknąć, właś. 
i przenoś, de me nulla obmutescet 
retustas; obmutuit animi dolot 

Obnaaoor, natns, 3. wyrastać koto 
czego, obnata ripis salicta. 

Obnltor, nisus lnb nixus, 3. opie¬ 
rać się na czćm, z przyp. 3. tak¬ 
ie z tr. bez.; 2) opierać się cze¬ 
mu z wysileniem, nec uos obniti 
contra sufficimus. 

Obnirus, a, um, stały, zacięty. 
Obnorie, przysl. niewolniczo, bo- 
jaźłiwie, sententias dicere 

Obnoziua, a, um, zasługujący na 
karę, winny w czćm, z przyp. 3. 
delicto, libidini; z przyp. 2 pecu- 
niae debitae bona debitoris non 
corpus obnorduui; także bez przyp.: 
obn. capita vestra; 2) ulegający 
koma, posłuszny, subjecti atque 

obnoxli Tobis estemns; 3) obowią¬ 
zany koma, pUnąue Grassa e* ne- 
gotiis publicis obnoxii; 4) podły, 
nikczemny, -animns; antsuperbus, 
aut obnoxius videar, 5) wystawio¬ 
ny, narażony na co, z przyp. 3. 
bello, pericuio, odio. 

ObnubiluB, a, um, zaćmiony, mgłą 
zakryty, loca. 

Obnubo, nupsi, nuptnm, 3. zasła¬ 
niać, zakrywać, caput, comas 
amidu. 

Obnunoiatio, onis, i. obwieszcze¬ 
nie wróżby niepomyślnej, comi- 
tiornm dies tolluntnr ebnuntiatio- 
nibus. 

Obnunoio, 1. obwieszczać co slego 
Oborior, ortas, 4. zjawić się, po¬ 
wstać, obortis tenebris; risus eet 
obortus. 

Obp> patrz opp-. 
Obrepo, repsi, reptnm, 3. przy- 
czolgać się, przywlec się, przy- 
gramolić się; — przenoś, nieznacz¬ 
nie nadchodzić, zaskoczyć, senec- 
tus adoiescentiae; wcisnąć się, ad 
bonores; imagines to animos ob- 
repunt. 

Obrepto, Ire, wciskać się w spo¬ 
sób niepostrzeżony, nieznacznie na¬ 
dejść, mihi decessionis dies ob- 
reptat. 

Obrigesco, rigui, 3. krzepnąć. 
Obrimas, ae m rzeka r» Frygii 

wpadająca do Meandru, 
Obrógo, 1 ustawę w ozęści lnb 

całkowicie znosić, stanowiąc no¬ 
wą, lex nora autiquae obrogai; 
stąd: obrogatio, onis, i. podawa¬ 
nie wniosku do ustawy, przez któ- 
rąby dawne prawo było zniesione 
lnb w części zmienione. 

Obruo, rui, rutum, 3. przywalić, 
zasypać, zagrzebać, zakopać, tłe- 
sanrum, se arena; pogrążyć, za¬ 
topić, subnfersas obruc puppes, 
zabić, zniszczyć, obrue dertra; — 
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przenoś, zakryć,.zatrzeć, zagładzić, 
zagrzebać w niepamięci; perpetua 
oblivione; nomen alicujus; se Ti¬ 
no, pić nad miarę. 

Obrtusa, ae, i. próba złota. 
Obneplo, patrz obsepio. 
Obecoene, przysl. sprośnie, bez¬ 
wstydnie, wszetecznie. 

Obaeoenitas, atis, i. sprosność, 
wszeteczność. 

Obaooenua, a, um, szkaradny, plu¬ 
gawy, brzydki, ^szetcczny, w rod. 
n. w licz. pojed. lub mn. obscoe- 
num lub obscocna, dom. membra, 
członki wstydliwe; Tersus obscoe- 
mssimi, wszetecznc; także: jocan- 
di genus; źle wróżący, omen; poet.: 
obrzydliwy, caues, Tolucres, fames. 

Obecur&tio, onis, i zaćmienie, cie¬ 
mność, nieznaczność. 

Obeoure,przysl ciemno;—przenoś. 
aj niewyraźnie, niezrozumiale, me- 
morare; fi) nieznacznie, w cicho¬ 
ści, tajemnie, malum obscure ser- 
pens; obs. ferre aliąuid; c) o po¬ 
chodzeniu : obscurissime natus ob- 
scurius imperarit, pochodząc z bar¬ 
dzo nizkicgo rodu, mniej się od¬ 
znaczył w panowaniu. 

Ofoaoftrita*, atis, f. ciemność, brak 
światła; — przenoś, a) niezrozumia- 
łość, yerborum; fi) pod względem 
pochodzenia: nizkość, generis. 

ObsoOro, 1. zaćmić, sprawić cie¬ 
mność, coclam; — przenoś, o) cie¬ 
mno, niezrozumiale wykładać, ai 
quid dicendo; fi) zaćmić, świetno¬ 
ści pozbawić, fortuna res celebrat 
obscuratąue; 2) ukryć, zakryć, 
caput lacerna; — przenoś, zatra¬ 
cić, znieść, consuetudinem. 

Obacurua, a, um, ciemny, nieja¬ 
sny, bez światła, coelum; poet: 
ibant obscuri (w ciemności): rze¬ 
czne. obscurum, i, «. ciemność, 
snb obscurum noctis; mętny, arjuae, 
poet.; posępny, zasępiony, Tultus;— 

przenoś, a) niewyraźny, niezrozu¬ 
miały; non obscurum est, rzecz 
oczywista; fi) nieznany, niesławny, 
nizkiego rodu, obs. lioco, genere; 
obscuris ortus majoribus; nomen 
obscurius; 2) ukryty, niewidzial¬ 
ny, loeus; obscurus delitui; — 
przenoś, skryty, nieznany, co do 
sposobu myślenia, 

Obseeratio, Cnie, f. usilna prośba, 
błaganie; 2) modły publiczne, 
dzień pokuty; 3) zaklinanie i za¬ 
pewnienie przy wzywaniu bogów. 

Obseoro, 1. prosić usilnie, zakli¬ 
nać na wszystko, co jest święte, 
błagać, z podwójnym 4 przyp., 
te hoc obseero; z ut lub ne i tr. 
łącz. obseero, ut mihi ignoscas; 
obs. ne facias; często się wtrąca, 
obseero te, nawiasowo: Attica mea, 
obseero te, quid agit; sed ubi est? 
obs. te, proszę cię, słuchajno 1 dla 
Boga' 

Obsecundo, 1. stosować się do 
czyjej woli, być na skinienie po¬ 
słusznym, alicui. 

Obsepio, sepsi, septum, 4. zagro¬ 
dzić, zatamować, nieprzystępnym 
zrobić, iter, mm, właś. i przenoś. 

Obaeciuóla, ae, i. uległość, powol¬ 
ność, dogadzanie komu, ora- 
tionis. 

Obaeąuens, tis, powolny, dogadza¬ 
jący w czóm komu. 

ObBequenter, przysl ulegle, z po¬ 
wolnością, parere alicui. 

Obseąuentia, ae, i. powolność do¬ 
gadzanie komu, uległość. 

Obseąuium, ii, n. uległość, po¬ 
wolność, uprzejme zachowanie się; 
rentris, żarłoczność, obżarstwo; 
dzielność, spełnienie życzenia; in- 
ter obseąuia fortunae, gdy szczę¬ 
ście sprzyjało; posłuszeństwo, wier¬ 
ność, jurare in obseąuiuns alica- 
jus, przysięgać na wierność. 

Obseąuor, seąuutus i secntus, 3. 
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ulegać, być powolnym, posłusz¬ 
nym , nlictu in omnibus; stosować 
eię do czego, Toluntati alicujus; 
animo suo, żyć podług swego u- 
podobania, dogadzać swemu wi¬ 
dzimisię; studiis, oddać się nau¬ 
kom, poświęcić się. 

Obaero, 1. zamknąć (na zamek), ae- 
dificium; — przenoś, obseratis au- 
ribus fundis proces. 

Obaero, sć?i, sTtum, 3. zasiewać, 
obsiewać, nasadzić, aliąuid aiiqua 
re; obsltus, zasiany, zarosły, po¬ 
kryty. pełny, aliqua re. 

Obserrans, tis, szanujący, obscr- 
rantissimus mei. 

Obserwant!*, ae, i. uważanie, tem¬ 
perom; uszanowanie, poważanie, 
cześć, in regem, mea tibi obser- 
vantia nunquam defuit. 

Obserratio, Snis, i. uważanie, po¬ 
strzeżenie, sidernm; 2) ostrożność, 
troskliwość, ścisłość, dokładność, 
summa erat obserratio in belio 
morendo. 

ObMrro, 1- uważać, spostrzegać, 
motus stellarum; strzedz, pilno¬ 
wać czego, jauuam, greges; wy¬ 
konywać, wypełniać, mićć co na 
względzie, stosować się do czego, 
przestrzegać czego, praeceptum, le- 
ges, foedus; szanować, czcić, me 
ut parentem observat; popnli re- 
gein observant. 

Obset, sldis, m. i ż. zakładnik, 
obs. acciperc, dare, retinere; 2) 
poręczyciel, rękojmia, ejns rei ob- 
sidem fore, że za to zaręczy; ob- 
sides non dedit z 4 przyp- i tryb. 
bezok. 

Obaeśslo, Onis, i. oblężenie, oto¬ 
czenie jakiego miejsca, militaris. 

Obaessor, 6ris, m. bawiący gdzie, 
aqnarum, poet.; 2) oblężyciel, cu- 
riae, orbis. 

Obeideo, sedi, sesjom 2. siedzieć 
na około, mieszkać, bawić gdzie 

ciągle; 2) otaczać, oblegać, wziąć 
w oblężenie, obsaczyć, kominem, 
aditns, fores, urbem; clausi ab 
hostibus obsidebantur, - przenoś, 
opanować, ścieśniać, ograniczać, 
qni tempus mihi obsiderot, któ¬ 
ryby mi czas zajął; 3) czatować 
na co. 

Obńdio, onis, i. oblężenie, osa¬ 
czenie, obsidione cingerc, preme- 
re; in obs. tenere, obsidione libe- 
rare; więzienie; — przenoś, gro¬ 
żące niebezpieczeństwo, qni ex 
obsidione feneratores esemerit. 

ObsidioniUiB,e, oblężniczy, do oblę¬ 
żenia odnoszący się, corona, wie¬ 
niec zwycięzki, który dawano wo¬ 
dzowi za uwolnienie miasta od 
oblężenia. 

Obsldo, sedi, sessurn, 3. obsadzić, 
opanować, milite campos; rias. 

Obstgnitor, Cris, m. pieczętarz, któ¬ 
ry co pieczętuje. 

Obsłgno, 1. pieczętować, pieczę¬ 
cią stwierdzić, epistolam, testa¬ 
mentem; w znacz. sąd. cum aliquo 
contra aliqnem literas, ze skargą 
przeciw komu wystąpić; tabellis 
obsignatis agis mecum, odwołujesz 
się do moich własnych wyrazów. 

Obsisto, stTti, sfltum, 3. stawić 
się przeciw; drogę zamknąć, ahe- 
unti; sprzeciwiać się, opierać się, 
opór stawiać, injuriae, opinioni- 
bus; hamować, dolori; obstitit, ne 
res conficeretur; famae alicujus, 
zaćmić czyją sławę; 2) obstita, pio- 
runowisko, miejsce rażone pio¬ 
runem. 

Obsoieaoo, olCri, 3. wychodzić ze 
zwyczaju, tracić moc, wartość, o- 
ratio; quae propter zelusUtem jam 
obsolererint; stąd; obsolStus, a, 
urn, przestarzały, verba, studia 
militaria; zużyty, restis; — prze¬ 
noś. spowszedniały, honores, gau- 
dia, crimina; splcgawiouy, pater- 
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nis sordibus; obsolete, priytł. po 
staroświecku, obsoletias testitus. 

Obsdnlum, ii, n. wszystko co się 
dodaje w jedzeniu do chleba, ja¬ 
rzyna, mięso, ryba i t. p. w licz. 
on. obsonia, orum, potrawy rybne. 

ObsAno, i obnónor, 1. skupować 
żywność na kuchnią; — przenoś 
zaostrzać apetyt, obson. famem am- 
bulando. 

Obaorbeo, sorbui, 2. połknąć, chli- 
pnąć. 

Ob»tśtrIx, Icis, i. kobieta przy 
połogu odbierająca dzieci. 

Obstin&to, pnytl. uporuie, upor¬ 
czywie, obstinatissime recuaare. 

Obitin&tlo, Snis, i. upór, upor¬ 
czywość, sententiae; taciturna obs., 
uporczywe milczenie. 

Obatin&tua, a, um, uporczywy, 
uparty, stały, voluntas, animus. 

Obstino, 1. upierać się, uporczy¬ 
wie obstawać przy czćm, mocno 
sobie postanowić, obstinaverant 
animis aut yincere, aut mori. 

Obatlpus, a,um, pochylony, skur¬ 
czony, stes capite obstipo, me- 
tuenti similis. 

Obato, stiti, 1. stawać naprzeciw, 
sprzeciwiać się, być na przeszko¬ 
dzie, alicui; alicujus commodis; 
consiliis, sceleri; z następ. quln, 
quo minus, na i tr. łącz. quid 
obstat, quo minns sit beatus? ob- 
stitit, ne res conficeretur. 

Obetrepo, strepui, strepftum, 3. 
szmer,szum naprzeciw wydawać, 
pluria; mąpe Bajis obstrepens; mia¬ 
nowicie: krzykiem, hałasem swo¬ 
je niezadowolenie objawiać, szme¬ 
rom, mruczeniem mowę przery¬ 
wać, decemriro obstrepitur; — 
przenoś, przeszkadzać, naprzykrzać 
się, ut tibi literka obstrepere non 
auderem. 

Obatrtngo, strintd, strictum, 3, 
związać, mocuo ścisnąć, skrępo¬ 

wać, yentos (w zamknięciu trzy¬ 
mać); zwykle przenoś, s) zobo¬ 
wiązać, ująć, *Uquem beneficio, 
jurcjurando, foedere, religione 
i t. p,; h) wplątać, uwikłać, ali- 
qucm lub se scelere. 

Obstruotio, ćnis, ż. przeszkód;:. 
Obstruo, struli, structum, 3. bu¬ 

dować przed czćm, zabudować, 
frontem muuitionum auiiliis; od¬ 
budować, nofum muruin pro di- 
ruto; zabudować, zasłonić komu 
widok, światło, iuminibus alicu¬ 
jus; zamknąć, zatamować, zawa¬ 
lić, iter, aditus, port*.;; — prze¬ 
noś być na przeszkodzie, eogni- 
tio est difficultatibus obstructa; 
perfugia improborum obstruere. 

Obstupefecio, fcci, factum, 3. na 
str. biur. obstupefio, factus, beri, 
zdumiewać, w zadumienie wpra¬ 
wiać : obstupefactus, osłupiały. 
zdumiały. 

Obstupesco, slupui, 5. odchodzić 
od przytomności, zdumiewać się. 

Obsum, fui, esse, zawadzać, być 
na przeszkodzie, szkodzić. 

Obsuo, sui, sutum, 3. obszyć, za¬ 
szyć; 2) zatkać, aures, poet. 

Obaurdosoo, surdut, 3. ogłuchnąć, 
stać, się głuchym, aures sonitn 
obsurdeseunt; — przenoś, stać sie 
głuchym, nieczułym, nie chcieć 
słuchać, obsurdescimusrescio quo- 
modo. 

Obłego, tcxi, tectum, 3. przykryć, 
okryć, zasłonić, sc corpore ali¬ 
cujus; — przenoś, pokryć, utaić, 
nihil dissimulem, nihil obiegam; 
bronić, armis. 

Obtemperatio, Cnis, f. posłuszeń¬ 
stwo. 

Obtempśro, 1. słuchać, być op- 
stusznym, ulegać, stosować się 
do czyjćj woli, alicui; Imperio 
alicujus, yoluntati, auctoritati i t p. 

Obtendo, tendi, tantum, 3. co 
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przed erem rozciągnąć, rozpiąć, 
opiąć, zasłonić, coria munitioni- 
bus; nebulam pro Tire; poeb: 
obtenta nocte, gdy się noc roz¬ 
postarła; quasi ®elis obienditur 
uniuscojusque natura. 

Obtento, Sre, utrzymywać, wspie¬ 
rać, me spes obtentabat. 

Obtentaa, us, m. zasłanianie, fron- 
dis obtentn inumbrant;—przenoś, 
pozor, pokrywka. 

Obtero, triri, tri tum, 3. ścierać, 
zgnieść, zgmehotać, duro pede: — 
przenoś, zniszczyć, zniweczyć, ma¬ 
jestatem popali; jara popali. 

Obtestitio, ónis, i. zaklinanie, for¬ 
mula, której ożywano przy wzy¬ 
wania bóstwa; 2) asilna prośba, 
błaganie. 

Obteator, 1. wzywać na świadec¬ 
two deam hom)numque fidem: 
2> zaklinać, błagać, usilnie prosić, 
aliquem; obtestor vos, ot mi»eri- 
cordiam tribuatis; id sibi ne eri- 
piatis obtestatar. 

Obtuo, teiui, teztnm, 3. zakryć, 
zasłonić coelnm ambra obtentur. 

Obtioeo, ticoi, 2. umilknąć. 
Obtuaeo, tinai, tentum, 2. doka- 
zać, dowieść, dopiąć; si minas 
id obtinebis; bis obtinuit, ut prae- 
ferretar; obtinebo, eam (senten- 
tiam) leriorem fuisse; także, duas 
contrarias sententias (otrzymać się 
w dowodzenie 'przy-); 2) mieć 
w posiadania, dzierżyć, piasto¬ 
wać, otrzymać, trzymać w swój 
mocy, zarządzać, właś. i przenoś, 
regnum, imperiom, magistratom, 
prorincHm; zajmować, opanować, 
ealigo noctem; rem. obt., otrzy¬ 
mać zwydeztwo; locum proyerbii 
obtinnit, poszło w przysłowie; 
3) mocno się czego trzymać, nie 
odstępować od czego, mocno cze¬ 
go przestrzegać, dignitatem anta; 
necessitudinem cum pubiicanis; 

także; .samo obtinere, ciągle się 
przy czem utrzymywać, trwać, 
uchodzić za co, pro vero; fama 
obtinuit; in eo gloria bonitatis 
obtinuit. 

Obtlngo, (Igi, 3. wydarzyć się, 
przytrafić się, spotkać, dostać się, 
quod cuiąue obtigit, co się komu 
dostało i prorincia tibi obti.; si 
quid mitu obtigerit, gdyby mię 
co spotkało (przez eufemizm czy¬ 
li delikatne omówieniu: gdybym 
umaił). 

Obtorpeaoo, torpui, 3. drętwieć, 
cierpnąć, martwieć, właś. i prze¬ 
noś. manua prae metu; subactus 
miseriis obtorpni, 

Obtorąueo, torsi, tortom, 2. skrę¬ 
cać, zakręcać, obtorta gulaiurin- 
cula abripi (gwałtem). 

Obtreetatio, ónis, i. uwłaczanie, 
obmowa; zazdrość, zawiść, glotiae 
alicujns. 

Obtreotitor, óris, m. uwłaczający, 
obmówca, zazdrośnik. 

Obtreoto, 1. uwłaczać, alicui; glo- 
riae alicujas; takżo: laudes. 

Obtrunoo, 1. obcinać, okrzesywać, 
2) ściąć głowę, zabić, hostes, cerros 

Obtondo, tudi, tusum i t ansom. 
3. obić, pobić, wybić, wy tłuc, 
pugnis; 2) stępić, przytępić, au- 
resalieujus (słuch); także; naprzy¬ 
krzać się komu, aliquem longis 
cpistolis; w odniesieniu do ducha, 
władzy myślenia: przytępić, aciem 
ingenii; o czuciu, namiętności: 
osłabić, przytłumić, dolorem, aegri- 
tudinem. 

Obturbo, 1. zmącić, pomieszać;— 
przenoś mieszać, przeszkadzać, so~ 
litudinem; liter* me non obtur- 
bant. 

Obtaro, 1. zatykać, aures. 
ObtUssjj, a, um, tępy, przytępio¬ 
ny, łatam; o słuchu ogłuszony, 
strudzony, aures, o świetle: przy 
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ćmiony, ociec i telli* obt; o du¬ 
chu, wiedzy myślenia ; tępy, ogra¬ 
niczony, acies animi obtusior, non 
obtusa adee gestamue pectóra; 
pod względem działalności: slaby, 
Tire*. 

Obtdtua, us, m. nut oka, spoj¬ 
rzenie. 

Obuoule, ae, i. lub Obuculum,'i, 
». miasto w Hiszpanii betyckiej 

Obumbro, 1. odeniać, cieniem okry¬ 
wać, zaciemniać, humum; aethe- 
ra telis;— przenoś, a) okryć, ukryć, 
ubarwić, crimen; b) bronić, za¬ 
słaniać , nomen reginae, poet. 

Obiinoua, a, urn, zakrzywiony, ro- 
stTom, hamus. 

Obaetus, a, um, u kolo opalo¬ 
ny; — gleba gelu obusta, ziemia 
zmarzła-, ścięta od mrozu. 

Obrallo, 1. otoczyć walem;—prze¬ 
noś, ubezpieczyć, omni ratione. 

ObTenio. rBni, rentum, 4. nadejść 
ua co, pugnae; 2) spotykać się, 
qui miki priutus obyenisset; stad: 
o) dostać się, Scipioni obv. Syria: 
hereditas alicui; 3) wydarzyć się, 
nadarzyć się, occasio. 

Obwencr, 1. znajdować się gdzie, 
być obecnym, uwijać się gdzie;— 
przenoś, pokazywać się, przedsta¬ 
wiać się, snuć się, anta ocuios 
mihi obrersatur reipublicae di- 
guitas; memoria cladis non ani- 
mis modo sed propc oculis oby 

Obwarto, verti, yersnm, 3. obrócić 
co ku jakićj stronie, zwródć, skie¬ 
rować, arcus in aliąuem; ora eb 
(ad) os alicujus; proras pelago; 
terga alicni, uciekać przed kim; 
obrerti,zwrócić się; obrersus, zwró¬ 
cony, ad maliem. 

Obyłam, pnysl. naprzeciw, obv. 
ire alicui, procedere, prodire, 
fieri, wyjść naorzeciw, spotykać 
się; 2) wystąpić w zamiarze prze¬ 
ciwieństwa, hostibus; sprzeciwiać 

się, opierać się, ire oby. eupidi- 
tati, irae, sceleri, superbiae no- 
bilitatis; narażać się, periculis. 
3bvius, a, urn, spotykający, znaj¬ 
dujący się na drodze, obrii cae- 
debantur; ab omnibus obyiis; mul- 
to obrio hoste; oby, esse lub fieri, 
spotykać; obv. ire, iść naprzeciw; 
2) o przedmiotach nieżywot.: le¬ 
żący, znajdujący się lia drodze, 
montes, qui obrii erant itinen, 
3) wystawiony, furiis yciitorum, 
poat. 

Obvolvo, yolri, yoliltum, 3. obwi- 
jać, okrywać, caput; — przenoś, 
osłaniać, ubarwiać, yitinmyerbis 
decoris. 

Oeoaeoo, 1. oślepić, zaślepić; — 
przenoś, zaślepić, occ. ani mon for¬ 
tuna, poet.: artus, pozbawić czu¬ 
cia; 2) zaćmić, caligo occaecaye- 
rat diem; pokryć, niewidzialnyi . 
zrobić, semen; — przenoś zacie¬ 
mnić , niezroznmiałym zrobić, ora- 
t jonem. 

Oooallesoo, callui, 3. skamienieć, 
dostać stwardnienia, an tumoroc 
calluerit; — przenoś, stać się nie¬ 
czułym , jam prorsus occallui. 

Ooo&sio, ónis, f. zręczność, pora, 
sposobność, z przyp 2. opprimer 
di, pugnandi; occasione data, ln- 
yenta, reperta, oblata, przy na* 
darzonej sposobności; occasioni 
res est, zależy to od szczęście 
trafu; occ. tempons, chwila przy ■ 
jazna; nihil occassiouum praetei- 
mittens, nie zaniedbnjąc żadnój 
sposobności; per occasioncm, przy 
sposobności. 

OccasuB, u§, zachód słonce, 
gwiazd, soiis, Majae; stąd: za¬ 
chód, strona nieba, ad occasui i, 
na zachód, w stronie zachodnićj; — 
przenoś, zguba, zniszczenie, upa¬ 
dek, reipnblicae; śmierć, Eumenis. 

Oscatio, onis, ś. bronowanie. 
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Oooeato, 1. śpiewać przed kim, 
przyśpiewywać komu; hymenae- 
um, nócić, śpiewać pieśń wesel¬ 
ną, śmieszną. 

Oooideue, tis, zachód, strona, 
kraina zachodnia; sol occidens, 
zachód słońca. 

Occidio, ónis, i. porażka, klęska, 
zagłada, occidione occidere, na 
głowę porazić. 

Oocddo, cTdi, CSsnm, 3. npadać, 
alii snper alios occidcrent; o gwia¬ 
zdach: zachodzić, soi; giuąć, umie¬ 
rać, być zabitym, poleda, in bel- 
lo; rnlnere;—przenoś, upaść, zni¬ 
szczeć, przepaść, fnnditus occidi- 
mus; occidit spes omnis et fortuna 
nostri nominis; causa occidit. 

Ooeido, cldi, cisum, 3. obalić,zabić, 
zamordować; 2) dręczyć, trapie na¬ 
tręctwem, saepe rogando. 

Oociduus, a, mb, zachodzący, za¬ 
chodni co do strony nieba; blizki 
śmierci, senecta, poet. 

Oocino, cinui, centum, 3. śpiewać, 
krakać, dat się słyszeć, corrus 
clara roce occinuit 

Oocipio, cepi, ceptum, 3. zaczy- 
nać, rozpoczynać, magistratum; 
z tryb. bezok. agere, loqui. 

Oocisio, ónis, i: zabicie, zupełna 
zagłada, occisione occidere copias, 
na głowę porazić. 

Oocludo, clusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć. 

Occo, 1. bronować 
Occubo, cubui, cubltum 1. leżćć, 
spoczywać (o umartych), tumulo 
occ. Hector. 

Oaoułeo, ). zdeptać, 
Oeculo, cnlui, cuitum, 3. ukryć, 

utaić, zasłonić, schować, vulnera; 
classem sub rup cavata. 

Oooultatio, ónis, i. ukrywanie za- 
taienic. 

Oocultator, órie, m. przcchowy- 
wacz. 

Oooulte, fnysł. skrycie, potaje¬ 
mnie. 

Oęoulto, 1. kryć. ukrywać, taić, 
ritia, insidias; se occultare lub 
occultari, ukrywać się. 

Oooultus, a, um, skryty, tajemny, 
rzeczow. in occulto lub ex occ., 
w ukryciu, skrycie, pokryjomu; 
occulta, orum, n. tajne miejsca, 
templi; — przenoś, tajemnice, oc¬ 
culta serris crederc. 

Ooeumbo, cubui, cubltum, 3. upa¬ 
dać, zapadać, stąd: ą) o gwiazdach, 
zachodzić; b) occ. mortem lub mor- 
ti lub morte lub samo occumbe- 
re, poledz, nmrzeć; także poet.: 
occ. ueci. 

Oooupitio, ónis, i. zajęcie czego, 
opanowanie, fori; antę occupatio, 
uprzedzenie, postać krasomowska: 
kiedy mówca sam sobie czyni 
zarzuty, i takowe zbija; zatrudnie¬ 
nie, maximis occnpationibus impe- 
diri, distmeri, implicari. 

Oeeupo, 1. zająć, opanować, wziąć 
pod swoją moc, regnnm, portum; 
napełnić, Armeniam cohortibus; 
napaść, uderzyć na kogo, aliąucm 
gladio, saxo; wchodzić, Aeneas 
aditum occ. poet.; wstąpić, wieść, 
wsiadać na co, currum;—przenoś. 
a) opanować, ogarnąć, timor occ. 
ezercitum, payor animos; animus 
occupatur ab iracnndia; b) zająć, 
zatrudniać czem, ocenpatum esse in 
aliąua re; c) peennias apud ali- 
quem occ., wypożyczyć; pecuniam 
grandi fenore, pożyczyć na wy¬ 
soki procent lub włożyć w co 
w nadziei otrzymania wielkich ko¬ 
rzyści; uprzedzić, rates; ortum so- 
lis; aestum maris; aliquem celeri- 
tate; dieta fati; muims suum fa- 
cere; helium facere, in agrum Sa- 
binum transire; także: samo occ., 
uum quid ris? occnpo, uprzedzam 
zapytując, czy. 



Occ ar ro 575 Octuplicńtus 

Oconrro, curri (także: cuceni), cur- 
S6«, 3. iść naprzeciw, spotykać, 
alicui, lub samo occ., w myśli 
nieprzyjacielskićj: uderzyć, rzu¬ 
cić się na kogo, legioiiibus; eques 
a tergo occurrendo; także w mo¬ 
wie: odpowiadać, occurritur no- 
bis; buic loco sic solemus occur- 
rere; o przedmiotach nieżyw.: na¬ 
stręczać się, spotykać, silei fer¬ 
ro (przy kopaniu); — przenoś, 
przeszkadzać, zapobiegać, zara¬ 
dzać, uprzedzać, opierać się, sprze¬ 
ciwiać się, rebus; consiłiis ali- 
cujus; incendio; utrique rei, er- 
spectationi; 2) przybyć na co, pil¬ 
nować czego, być pray czem obe¬ 
cnym, concilio lub ad concilium; 
comitiis; jąć się czego, signis, 
negotiis; nastręczać się, nawijać 
się, oculis; facies terribiles oc- 
currunt; pcdes ipsi occurrent ora- 
tioni; — przenoś, ad animum, in 
mentern, aiumo lub samo occ.; 
wpadać, przychodzić na myśl; de- 
siderium ąuietis occurrit alicui. 

Oooursatio, ónis, i. wyjście na 
spotkanie kogo z uszanowaniem. 

Ocourso, 1. spotkać się, alicui; 
uderzyć na kogo, natrzeć, gla- 
dio; — przenoś, sprzeciwić się; 2) 
nadchodzić, przybywać, stawić 
się, portis. 

Ocouraue, us, spotkanie. 
Ooeiuiurs, i, m. Ocean; podług po¬ 

wieści bajecznych mąż Tetydy, 
prsym. marę Oceanum, Oceanltis, 
ldis, i. córka Oceana. 

Oeellua, i, t oczko; — przenoś, 
wybór, ozdoba, ocellos Italiae, 
riilulas nostras. 

Ooelum, i, n. miasto, w Gallii 
cyzalpinskićj- 

Ochu«, i, m. rzeka w B&ktryaziie; 
2) imię Perskie. 

Ootoi, iua, stop. wyż. prędazy, 
najw. ocissimus. 

Oolter, przynŁ prędko, szybko, 
stop. wyż. ocius, prędzej; rychlej, 
serka ocius, czy później czy prę- 
dzćj; stop. najw. ocissime. 

Ocnua, i, tu. założyciel Mantui. 
Oorea, ae, i. nagolenice, gatunek 
obówia; stąd: ocreatus, a, um, 
będący w takićm obćwiu. 

Ocrlouhua, i, n. miasto w Um- 
hńi; stąd: Ocricnlanus, a, um, do 
Okrykulum należący i Ocricula- 
ni, orum, m. Okryt ulanie, 

Ootatriua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu: stąd: Octarianns, 
do Oktawiusza odnoszący się; rze¬ 
czom. Qctavianus, nazwisko cesa¬ 
rza Augusta z rodu Oktawiuszów 
do rodu Juiiuszów przeniesionego. 

Ootavue, a, um, ósmy, octarum, 
po ósmy raz; rzeciow. octara, ae, 
ósma część. 

Octies, przytl. ośm razy. 
Oetingeni lub octingenteni, ae a, 

po ośmset. 
Octingentesimug, a um, ośm- 
setny. 

Octingenti, ae, a, ośmset. 
Octtngentiea, przyst- ośmset razy. 
Ootipee, pedia, ośmionogi. 
Octc, nitodm. ośm. 
Oetóbor, biis, m. październik tósmy 

miesiąc licząc od marca). 
Octodecim, nieodm. ośmuaście. 
Octodurus, i, t». miasteczko w Gal¬ 
lii narboneńskiej. 

Octogeni, ae, a, po ośmdziesiąt. 
Octogeaa, ae, i. miasto w Hiszpa¬ 
nii nad rzeką Iberos. 

Octogeaimua, a, um, ośmdziesiąty. 
Ootogies, przysl. ośmdziesiąt razy. 
Ootuglnta, ośmdziesiąt. 
Ootojugis, e, ośmiosprzężny. 
Oetdni, ae, a, po ośm. 
Octóph&roa, on, przez ośmiu no¬ 
szony. 

Ootuplicatua, a, um, ośmkrotnie 
powiększony. 
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Oetópltu, a, om, ośmiokrotny; rze- 
ame. octu plum, i, n. ilość ośm 
razy większa, daninare octnpli, 
skazać na zapłacenie ośm razy 
więcej. 

Octu ssie, is, m. pieniądz wartości 
ośmiu assów. 

OeuUtus, a, um, jawny, pod oczy 
podpadający. 

Ooulus,i,m. oko; ocolorum lumi- 
aa, oczy, wzrok; ocnlnm lub ocu- 
los amittere, stracić wzTok; ocu- 
los auferrc, zamydlić komu oczy, 
oszukać; antę oculos lub in oculis 
lub sub oculis, przed oczyma, 
w obecności; (in) oculis omnium, 
w obee wszystkich; — przenoś, 
in oculis esse alicujus lub alicui, 
byc bardzo kochanym, szanowa¬ 
nym; oculus mondi, słońce, poet.; 
«c. orae maritimae (o Koryncie 
i Kartaginie). 

Oda, ae, lub odE, Es, i. śpiew, 
pieśń— carmen. 

OdEum, i, n. miejsce publiczne 
nakształt małego teatTU dla muzy¬ 
ków,) śpiewaków. 

Odi, odisse (od dawn odio, odiri 
łub odi, osnm, odire), nienawi- 
dzieć, alicjuenj; także z tr. bez. 
odernnt peccare bonirirtutisamore. 

Odióae, pnytł. nienawistnie, nie- 
przyjażnie, dicere, facere. 

Odiosut, a, um, nienawistny, przy¬ 
kry, genus hominum, verbum; 
multa odiosa, wiele rzeczrz spra¬ 
wujących przykrość. 

Odium, ii, n. nienawiść, nieprzy- 
jażu, odraza, z przyp, 2. przed¬ 
miotu, na który nienawiść jest 
zwrócona, serritutis; albo osoby 
nienawidzącćj, incurrere in odia 
hominum, popaśćw nienawiść, lub 
ściągnąć na siebie nienawiść łudzi; 
in odium reulre alicni, łubin od. 
alicujus perrenire; esse alicui odio 
łab es e apud alnjuem in odio. 

być znienawidzonym, niecierpia- 
nyiss; habere od. alicujus ra lub 
in aliąuem, nienawidzićć; nihil 
odii habet,- nie jest znienawidzo¬ 
ny, magno odio in a!iquem ferri, 
bardzo nien; widzieć; magnum ce- 
pit me odium alicujus, bardzo nie¬ 
nawidzę, nie cierpię, wielką mam 
odrazę; 2) przykrość, natrętność, 
nieprzyjemność z czyjej strony, 
nieprzyjemne obejście się lub mo¬ 
wa, odio qui posset rincore re¬ 
pem ; odio et strepitu senatu* coc- 
tus est perorare. 

Odór, Orle, w. zapacb, woń, sua- 
rites odorum; odor teterrimus. 
smród; 2) para, volviłnr atei odor 
tectis; rzeczy pachnące, balsa¬ 
my i t. p. szczegół, w licz. mn. 
odoribus )iquidis perfusus; — prze¬ 
noś. przeczucie, domysł, od. dic- 
taturae nonnullus est, jest podo¬ 
bieństwo, że obiorą dyktatora. 

Odorfitto, onis, i. wąchanie, po¬ 
wonienie. 

Odoratus, a, um, pachnący, won¬ 
ny, capilli. 

Odoratus, us, m. zapach, powo¬ 
nienie. 

Odorifer, era, erum, pachnący, wy¬ 
dający zapaph. 

Odóro, 1. zaprawiać wonnością, 
nadawać zapach. 

Odćror, ł. wąchać, węchem śle¬ 
dzić; — przenoś, badać, śledzie, 
quid futurum sit; w znacz, wzgar- 
dliwćm: starać się o co, dążyć 
do czego, bunc decemriratum. 

Odórua, a, um, pachnący przyje¬ 
mnie, flos, myrrha; 2) dochodzą¬ 
cy węchem, od. canum vis. 

Odos, óris, m. — odor. 
Odryeae, arum, m. lud w Tracyi; 
stąd: Odrysius, a, um, do Odry- 
zów należący, w ogóle: Tracki 
i Odrysii, oram, «i Odryzowie. 

Odyseea, ae, i. poemat Homera, 
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przedstawiający przypadki w po¬ 
dróży Ulissesa. 

Odyeseae porras, port w południo¬ 
wej stronie Sycvlii. 

Oeigrns, i, m. król Tracyi, ojciec 
Orfeusza,‘stąd: Oeagrins, a, om, 
do Eagra oduoszący się, w ogóle: 
Tracki. 

Oebalia, ae, i. miasto Tarent (od 
Ebalidów to jest od Spartau za¬ 
mieszkane). 

Oebalna, i, m. król Spartański, 
ojciec Tyndara, dziad Heleny; 
stąd: a) Oeballdes, ae, m. Ebali- 
da, w ogóle: Spartanczyk; b) Oe- 
balis, Tdis, ż. Ebalska, w ogóle: 
Spartańska; takie: Sabińska (ponie¬ 
waż Sabinowie od Spartan mieli 
pochodzić); e) Oebalius, a, um, 
Ebalijski, w ogóle: Spartański, 
takie: Sabiński. 

Oeotudia, ae, i. miasto na wyspie 
Eubei. 

Oecltdea, ao, **. syn Eklcusa (Oo- 
cleus, Amfiaraue. 

Oeoononuoua, i, m. tytuł pisma 
Ksenofonta o gospodę rat wie. 

Oedipua, i, lub podle, f». król 
Teb&ński, syn Lajusa i Jokasty; 
ojciec Eteokla, PoUnicesa, Izmeny 
i Antygony; stąd: OedipodTonius, 
a, um, do Edypa należący. 

Oenaus, ei i eos, »». król w Eto- 
lii lnb Kalidonii, mąż Altei, oj¬ 
ciec Meleagra; stąd: a) Oeneius, 
a, um, do Eneusa należący; bj Oe- 
nldes, ae, nt. syn lub poloinek 
Eneasza (jak Hcloager, Dyomedes, 
•yn Tydeusza). 

Oenom&na, 1, m. król w Elidzie, 
ojcie Hippodamii, teść Pelopsa, 
dziad Atreuszc. 

Oenonó, Ss, i. nimfa Frygijska. 
Oenophóram „ i, n. naczynie na 

wino. 
Oenópia. ae, i. wyspa nazwana 

póżnićj Egina; stąd • Oenopius, a, 
um, do Enopii należący. 

Oenópion, ónis, tu. król na wy¬ 
spie Cbios. 

OenStria, ae, i. krain* w niższej 
Italii ód Enotra króla nazwana; 
stąd: Oenotrius i Oenolrus.a, um, 
Enotryjski, w ogóle: Italski, Bzym- 
ski. 

Oenus, a, om, daw. zamiast unus. 
Oestrus, i, «». giez, gzik. 
Oł3us, i, m. daw. zamiastusus. 
Oesypum, i, n. nieczystość u weł¬ 
ny owczej. 

Oeta, ae, lub acte. Es, i. pasmo 
gór w południowej Tessalii; stąd: 
Oetaeus, a, um, należący do gó¬ 
ry Ety. 

Ott», ae, i. sztuka, kęs, kawałek 
ciasta lub czego podob., gałka, mel- 
le soporatam et medicatis fragibus 
offam objicit 

Oflbndo, fendi,fensam, 3. uderzyć 
się o co, zawadzić, z przyp. 3. 
lub z przyim. in i przyp. 6., so¬ 
lida; puppłs in soopnlis; — prze¬ 
noś. o) ucbybić, wykroczyć, zbłą¬ 
dzić, in eo, quod-; si quid offen- 
derit; b) mićć co do zarzucenia, 
do nagauienia, si Caesarem pre- 
batui, in meoffenditis; c) uderzać, 
razić, nie podobać się , quum con- 
sulare nomen offenderet; stąd of- 
feusus, rażący, obmierzły, znie¬ 
nawidzony, niemiły, argumentom; 
rf) wpaść w niebezpieczeństwo, 
w nieszczęście, doznać szkody, na- 
ves in redeundo offenderunt; si in 
re navali oflendisset; 2) przech: 
zawadzie, uderzyć, caput, pedem, 
głową, nogą; seatom, iimen, o 
tarczę, o próg; pes oifensus; ra¬ 
nić, uszkodzić, zadać boleść, la¬ 
toś Tehementer, także; atisttab- 
tionem, nadwerężyć dobre Imię, 
wiiętoóć; natrafi© aa kogo, spotkać, 
znaleźć, omnes Imparatos tmpru- 
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dente$que; — przenoś, obrazić, a- 
liquem lub animum alicujus; ani- 
mum in aliquo (czuć się obrażo¬ 
nym od kogo); także: razić, cos 
splendor offendit; na str. bier. o- 
brażać się, gniewać się, oburzać 
się, animus offendebatur multis 
rebus; poet.: z tryb. bez. ut non 
offendar surripi; stąd: offeusus, 
obrażony, oburzony, zagniewany, 
animus; aiicui oif. atiqua re. 

Offlmta, ae, z. uderzenie się czćm 
o co, zawadzenie; — przenoś, a) 
obraza, krzywda, offensas vindi- 
care; b) nienawiść, nieprzyjaźń, 
in magna offensa sum apud Pom- 
pejum. 

Ofienaio, Snis, ż. nster .k, uderze¬ 
nie sięoco, pedis; także' przed¬ 
miot. o który zawadzamy, zawa¬ 
da, mundum ita ornavit, ul nihil 
fcaberet otfensionis; zły stan zdro¬ 
wia, dolegliwość, eorporum; gra- 
vis; — przenoś, a) błąd, pomył¬ 
ka, uchybienie, judiciorum; obra¬ 
za, gniew, sine ejus offensione ani- 
mi; nienawiść, odraza, wstręt, nie¬ 
chęć, offeusioni esse, lub offensio- 
nem habere; b) przygoda, nieszczę¬ 
ścia, niepomyślność, ołfcusione 
permotus; oif. belli, judiciorum. 

Offensluncilic,, ae, i. zdrob. od 
otTeasio; — przenoś, a) obraza, 
gniew, anitni; b) niepomyślność, 
off. accipere (doznać). 

Offenso, are, uderzyć się o co. 
Offoro, obtuli, oblfttum, offerre, 
nieść naprzeciw, zanieść dokąd, 
aliquid aiicui; quam in partem 
fors obtulit; ae off. i na str. bier. 
offerri, nastręczyć się, nasunąć 
się, stawić się, zjawie się, oppor- 
tnne te offers; wystawiać się, na¬ 
rażać się, sepericulis; morti i t p.; 
— przenoś, a) nastręczać, poka¬ 
zywać, speciem; na str. bier. po¬ 
kazywać się, nastręczać się, oblata 

religio e,t; offertur mini occasto; 
in rebus difficillimis auzilicm ejus 
oblatum est; b) wyświadczyć, be- 
neficium aiicui; w złćj myśli: wy¬ 
rządzić co komu, nabawić kogo 
czćm, zadać, sprawić, mortem lub 
ncccm aiicui, incendium; e) oświad¬ 
czyć, przyrzec, ofiarować, ope- 
ram suam aiicui; off. aiicui z nas. 
ut: offerentibus Komanis, ut-; 
d) zarzucać co komu, crimina; o- 
pierać się, sprzeciwiać się, se off. 
sceleri alicujus. 

OfttcŁns, ae, i. rękodziclnia, ar- 
morum; — przenoś, falsorum com- 
mrntariorum; dicendi. 

Ofiiclo, feci, fectum, 3. właś. czy¬ 
nić co naprzeciw; stąd; zawadzać 
przeszkadzać, szkodzić, commodis 
alicujus; libprtati; luminibus men- 
tis; laetis frugibus herbao; rzad¬ 
ko z 4 przyp. adrersariorum iter, 
przeciąć drogę. 

Oiflctóae, przysl usłużnie, uczyn¬ 
nie, grzecznie. 

Oftlcióeua, a, nin, obowiązkowy, 
zgodny z powinnością, labor, se- 
duiitas; nczynny, usłużny, uprzej¬ 
my, Yolnntas, amicitia. 

Offtalperda, ae, m- ten. który zro¬ 
bionych sobie przysług na złe 
używa. 

Ofdcium.ii, n. obowiązek, powin¬ 
ność; posłuszeństwo, uległość, in 
officio esse, pormanere; continere; 
ad officium redire; 2) urząd, służ¬ 
ba, officia atque honores; off. le- 
gationis; maritimum; off. itineris, 
w pochodzie (w marszu); 3) usłuż¬ 
ność. grzeczność, przysługa przy¬ 
jacielska, okazywanie czci i usza¬ 
nowania, mianow. ze strony klien¬ 
tów swoim patronom, summo of 
ficio praeditus, bardzo uczynny, 
uprzejmy. 

Ofltgo, liii, fUurn, 3. wbić, umo¬ 
cować. 
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OffirmŁtus, a, nm, uporczywy, 
stały. 

O farmo, 1. umocnic, utwierdzić. 
Offala, ae, i. kąsek, kawałeczek. 
Offolgeo, fulsi, 2. zajaśnieć, nora 
lor oculis offulsit. 

Offundo, fudi, fiisum, 3. wylać 
co przed kim, przed czem, wysy¬ 
pać, stąd: rozciągnąć, rozszerzyć; 
na str. bier. rozszerzyć się.zprzyim. 
ob i przyp. 4. ignis ob os; zwy¬ 
kle z 3. przyp. caliginem oculis 
off.; 2) zaćmić, lumen luccrnae 
luce solis offunditur; — przenoś, 
napełnić, parorem alicui; Marcel- 
lorum mcmoria meum pectus of- 
fudit. 

Ogulntu*, ii, m. Bzymskie prze¬ 
zwisko. 

Ogżgea, is, m. założyciel i Król 
Teb; stąd: Ogygius, a, urn, do 
Ogygesa odnoszący się, w ogóle: 
Tebański. 

OUous, ei lub cos, #».król Lokrów, 
ojciec Ajaksa (Ajar Oileos lub 
Oilei lub A. Oileus. 

Olbia, ae, i. miasto w Sardynii; 
stąd: Olblensis, e, do Olbii odno- 
ssący się. 

Olea, ae, f. oliwa; 2) drzewo 
oliwne. 

Oleaglnui, a, im, oliwny, iadix, 
rirgulae. 

Oleariui, a, nm, ściągający się 
do oliwy. 

Olearoa, i Oliaros lub -uo, i, i. 
jedna z wysp Sporadyjskicb na 
morzu Egiejskićm. 

Oleaater, atri, m. dzikie drzewo 
oliwne. 

Oienos, Oleaius, patrz Olenus. 
Olane, tis, pachnący; 2) cuchnący. 
Olenus, lub -os, i, 1 nazwisko 
dwóch miast w Achał i Etolii; 
stąd:01enius,a,um, doOlenu na¬ 
leżący, w ogóle: Achajski, Etolski. 

1. Oleo, olui, 8re, pachnąć, za- 

Olympla 

pach wydawać; cuchnąć, śaier- 
dzićć, bene; małe; z przyp- 6* 
Arabo rore capillus olet; lub z 4. 
crocnm olet, ma zapach szafra¬ 
nu; — przenoś, pokazywać znaki 
czego, malitiam; nihil peregrinum; 
zwąchać, aurom hnic olet (zwą- 
cbal u mnie złoto, miarkuje, ie 
je mam); non olet, nndesit? czy- 
liż nie widać, skąd jest? 

2. Oleo. ere, rosnąć, używa się 
tylko w złożonych siewach: abo- 
leo i t. p. . 

Oleum, i, n. oliwa, przysłowie: 
oleum et operatu perdere, nada¬ 
remnie pracować. 

Olfacio, fćci, factum, 3. wąchać;— 
przenoś, zwietrzyć, zwąchać, nu- 
mnm. 

Olfaotus, Q9,OT. węch, powonienie. 
Olidus, a, nm, pachnący, 2) śmier¬ 
dzący, cuchnący. 

Ollm, przysl. kiedyś, niegdyś (o 
przeszłości), sic olim loąuebantur; 
2) kiedyś (w przyszłości), non si 
maić nunc, et olim sic erit; 3) 
niekiedy, czasem, pueris olim dant 
crustula blandi doctores. 

Olitor, óris, w. ogrodnik warzywny. 
Olitórlus, a, um, warzywny, fo¬ 
rum oliturium. 

Oliwótum, i, «. ogTÓd oliwny. 
Oliwifer, era, erom, oliworodny, 
arvum. 

OUvum,i, «. oliwa. 
Oli*., ae, i. garnek. 
Ollus, a, um, (dawny wyraz) = 

Ule. 
Olor, órU, m łabędź. 
Olprlnus, a, um, łabędzi, od ła¬ 
będzia, pennae, alap. 

Olus,Sris, n. jarzyna, warzywo. 
Olnsoulum, i, n. jarzynka, oluscu- 

lis paacere. 
Olympenl, patrz Olympus. 
Olympia, ae, f. okolica w Elidzie 
poświęcona Jowiszowi, gdzlosięod- 
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bywały igrzyska Olimpijskie: stąd: 
o) Olympiacus, a, aa, Olimpijskiej 
Olympias, Sdis, i. Olimpiada, prze¬ 
ciąg lat czterech, po którego upływie 
igrzyska Olimpijskie ponawiano; 
u poetów znajduje się wyraz ten 
w znaczeniu przeciągu pięcioletnie¬ 
go, quiuquennis Olympias acta est; 
c) OlymptcGs, a, um. Olimpijski; 
d) Olympkum, .i, n. świątynia 
Jowisza Olimpijskiego; e) Olym- 
pionlces, ae, n. zwycięzca na 
igrzyskach Olimpijskich; f) Olym- 
pium, ii, n. miasteczko w Sycylii 
ze świątynią Jowisza; g) Olympius, 
a, um. Olimpijski; stąd: Olympia, 
onun,x. igrzyska Olympijskie, co- 
ronari Olympia (na igrzyskach 
01.), poci 

Olympias, Sdis, i. patrz Olympia. 
Olyrupiag, Sdis, i. matka Aleksan¬ 
dra W. 

Olympo* i -us, i, 1) rn. aj góra 
na granicy Macedonii i Tessalii, 
siedlisko bpgów Greckich; poet,: 
niebo; b) flecista uczeń Marsya- 
sa; 2) i- miasto przy Olimpie; 
stąd: Olymp&ii, Srum, m. Olim- 
penowie. 

Olyntima lub -OB, i, i. miasto 
w_Chalcydyce krainie Macedonii; 
stąd: Olynthii, orum, m. miesz¬ 
kańcy Olintu. 

Omaeum, i, n. kiszka, flaki. 
Omen, Inis, «. przepowiednia, 
wieszczba, wróżba; optima ominą, 
najlepsze życzenia: poet.: o tóm, 
co było zwykle z wróżbą połą¬ 
czone, a zatem: prima ominą = 
primac nuptiae; takie: uroczysty 
obrzęd, który się od wieszczby 
zaczynał, hic sceptra accipere ot 
primos attollcrc fasoes regibus 
omen etat. 

Omentum, 1, n. btoaa pokrywa¬ 
jąca kiszki; 2) wnętrzności. 

Omlnor, 1. przepowiadać, wiesz¬ 

czyć Bale ommatis parcite rer- 
fci*, wstrzymajcie się od wyrazów 
złowrogich. 

Omitto, misi, mlssum, 3. porzu¬ 
cić, puścić, opuścić, arna, habc- 
nas;—przenoś, aj zaniechać, spem, 
mętem, timorem, consilium, pu- 
gnam, ohsessionem, pietatem i t. p ; 
z tryb. bezok. przestać, urgere; 
b) spuścić z oka, z uwagi, zosta¬ 
wić w spokojności, nie zważać, 
hostem; Scythas, Gałliam; e) za¬ 
niedbać, opuścić, tempus, naviga- 
tionem; pila (nie używać); d) po¬ 
minąć, zamilczeć, ut omittam Phi- 
lippum; aliquid in praesens tem¬ 
pus; de reditu Gabiuii. 

Omnifer, era, erurn, wszystko- 
nośny. 

Omnigenua, a, um, wszelkiego 
rodzaju, omnigenum deum mon¬ 
stra. sohami. 

Omnlmódia, priyet. wszclkiemi spo- 
Omuino, pnytl. w ogóle, de ho- 
minum geuere aut Omnino ani- 
malium; zupełnie, całkiem, wca¬ 
le, zgoła, koniecznie, aut omnino, 
aut magna ez parte; nihil omni- 
no; non tamen omnino Teucros 
dcl era paratis. 

Omnipdtens, lis, wszechmocny, 
wszechwładny. 

Omnis, e, wszystek , wszystka, 
wszystko; irzeczow. omnes, wszy¬ 
scy; omne, omnis, wszystko, om¬ 
iną tribuere, deferre ad aliuuem; 
antę omuia, przed ewszystkića; 
szczególniój, omnia hostiom, wszy¬ 
stko, co do nieprzyjaoiół natęży; 
omnia esse, być wszystkićm, mieć 
u kogo znaczenie, Demetrins Us 
unus omnia est; 2) każdy, omnis 
aetas; omni tempore; omnibus men- 
sibus; omnibus rebus, pod każ¬ 
dym względem; 3) wszelki, omne 
olns; o. diligentiae prońsio; mnis 
lasciria; omnlbns suppliciis; omni- 
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bus tormentis; omnibus sseleri- 
bus, probris; omncr secundi pro- 
Tentns rerum; 41 cały, Gallia oin- 
nis: o. patrimonium; omne cor- 
pus intendcre. omni9 in eo sum; 
poet.: non omnis morinr. 

Omnivawa«. a, um, wszędzie błą¬ 
kający się. 

Onchae, arum, i. miejsce w Syryi. 
Onohesmites, ae, m. wiatr wie- 

iący od Oncbczmu portu w Epirze. 
Onerkrius, a, um, ładowny; o. 
naris lub samo oneraria, okręt 
przewozowy, kupiecki. 

Gnero, 1. obciążyć, obiadować, 
nares commeatu, saiif et arena 
plaustra; poet.; Tina cadis, napeł¬ 
nić naczynia winem; dona Cere- 
ris canistris; przeciążyć, przeła¬ 
dować, aliquem lub aliquid ali- 
qua re; se epulis et vino, prze¬ 
brać miarę w jedzeniu i piciu; 
uzbroić, mannm jaculis; przykryć, 
membra sepulcro; ossa zgpcre ter- 
rae; zastawić, mensas dapibus; 
poet—przenoś. «) o. aiiąuem men- 
daciis, potw&rzać, zada~ać komu 
rzeczy niezgodne z prawdą; poet.: 
przykrzyć się, aetbera rotis, rer- 
ba lassas oncrantia aures; h) ob- 
sypywad, aliąuem laudibus, con- 
tnmeliis, promissis; c) pogorszać, 
inopiam alicujus, invidiam, do- 
lorem. 

Oneróaue, a, um, ciężki, praedn, 
aer oncrosior igne; przykry, ucią¬ 
żliwy, ąuantuin non onerosus ero; 
sors. 

Onus, onćrin, n. cięi&T, ladnuel, 
nares cum suis onoribns; oncTa 
Mferuntur lintribus; gratrius dorso 
subit ouus; — pTzenoś. oucri ali- 
cui essae, być komu ciężarem; 
magnum munus atque onus sus- 
cipere, przyjąć ciężsi urząd; one- 
ribus premi, być obarczonym po¬ 
datkami , onera grariora injungere 

Onustns, a, um, obciążony, obła¬ 
dowany, obarczony, praedl; na- 
res frumento; psiny, napełniony, 
aliqna re. 

Onyi, ychis, m. gatunek mannu- 
ru; 2) rzeczy z niego wyrabiane, 
jako to: naczyńka, słoiki na bal¬ 
samy, perfumy i t. p. 

Gplco, l. ocisnić, cieniem osłonie. 
Op&cut, a, um, cienisty, ocienio¬ 
ny, nos; 2) ocieniający, arbor, 
zaciemniający nubes. 

Opellft, ae, i. mata praca, usługa. 
Opera, ae, i. praca, staranie, ro¬ 
bota, usilność, operam dare ali- 
cui rei, przykładać staranie, cho¬ 
dzić pilnie koło czego, zajmować 
się czem; op. dare z następ. Et 
lnb ne i tr łącz. starać się o to, 
pilnować tego, aby iub aby nie; 
operam dante aliquo, przy czu¬ 
jem staraniu; operae pretium fa- 
cere, robić to co jest warto pra¬ 
cy; operae pretium łtabere, mieć 
korzyść za swoją pracę; operae 
pr etium est, jest rzecz warta 
trudu, pracy, jest pożyteczna; da¬ 
ta lub dedita opera, umyślni*: 
2) usługa, przysługa, zajęcie się 
dla drugiego; także wina, opę¬ 
tam poliiccri, offerre alicui, prae- 
stare in aliqua re, narare i t. p.; 
opera alicujus uti, użyć kogo do 
czego: in operis alicujus esse, być 
komu na usługi; operam dare ser- 
moui alicujus, przysłuchiwać się; 
auctioni. funeri i t p. znajdować 
się, być obecnym; w znacz, sąd.: 
operam dare, zajmować się roz¬ 
trząsaniem i rozstrzyganiem jakiej 
sprawy, cepere me arbitrom, diii 
me operam daturom, stąd, opera 
forensis; w przyp- 6 mea; tua, 
alicujus opera, za mojóm i t. d. 
staraniem, przyłożeniem się, po¬ 
mocą; consulis opera rmissum 
(przez winę); 3) czas, który na 
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co poświęeić możemy, est mihi 
operne, mam czas, także: mam 
ochotę, chce mi się; deest mihi 
opera, non operae cst mihi, uic mam 
czasu, ochoty; 4) osoba pracująca, 
robotnik, najemnik, zwykle z licz. 
ma. numos diridere oper: 

Opeririu*. ii, m. robotnik, naje¬ 
mnik, homo op. lub samo op.; 
operarius lingua, lichy mówca, 

Operoulum, i, n. nakrywka, wieko. 
Operhnentum, i, n. nakrycie. 
Operio, operui.opertum, 4. okryć, 
zakryć, zasłonić, aliąuid (aliąua 
re); — przenoś, a) okryć, jodicia 
operta dedecore; bj ukryć, utaić, 
re* opcrtae; 2) zamknąć, ostium, 
lecticam. 

Opiror, 1. pracować, zajmować się 
czćm, oddawać się jakiej czynno¬ 
ści, itt cute curauda; capillis or- 
nandis; studiis Dianae; oper. «a- 
cris lub samo operari, czynie 
ofiary, zajmować się obrzędami 
religijnemi. [żołnie. 

OperOse, przysl. pracowicie, no- 
Operiatm, a, u, zadający sobie 
wiele pracy, senectus, colontw, 
2) połączony z wielką pracą, tru¬ 
dny, artes, opus;'3) skutecznie 
działający, herba. 

Opertum, i, m. miejsce ukryto, 
tajemnica. 

Opoa, patrz Ops. 
Ophlon, Snis, w. jeden z towar 

rzyszów Kadmusa; stąd: Ophio- 
nTdes, ae, m. syn Ofiona (Amycus). 

Ophiuchus, i, M.=z Anguitenens, 
wężownik. 

Ophiusa, ae, i. dawne nazwisko 
Cypru, stad: Ophiusius, a, urn, 
do Ofiuzy odnoszący się. Cy¬ 
pryjski. 

OpLfer era, erum, dający pomoc, 
pomocny. 

Optftoc, ffcis, m. i i. twórca, .spraw¬ 
ca, sprawczyni, rzemieślnik. 

Opli tur, ii, /a. imię familii Bzym 
skićj; Op. Macrinus, imię ce¬ 
sarza. 

Oplmius, a, um, nazwisko Bzym- 
skiego rodu; stąd: Opimianus.a, 
um, do Opimiusza odnoszący się. 

Oplmo, 1. tuczyć. 
Opimua, a, um, żyzny, urodzajny, 
ager, regio; tłusty, utuczony, bos: 
obfity, bogaty, praeda; spolia opi- 
ma, broń odjęta przez naczelni¬ 
ka naczelnikowi nieprzyjaciół; pó¬ 
źniej: broń odjęta nieprzyjacielo¬ 
wi przez zwycięzcę; w oduiesic- 
niudomowy: nadęty, genus dic- 
tienis. 

dpln&bilis, e, na domniemaniu 
oparty. 

Opin&tio. Bnis, f. domysł. 
Opin&tor, óris, m. domyślający się. 
Opinatus, a, um, mniemany, bo¬ 

nu m. 
Opinio, Bnis, i. mniemanie, przy¬ 

puszczenie, domysł, spodziewa¬ 
nie, oczekiwanie, ut mea fert opi¬ 
nio, podług mojego zdania; prae- 
ter opinionem, nad spodziewanie; 
pro opinione, jak się spodziewa¬ 
no; opinione celerius, prędzej, 
niż myślano, niż się spodziewa¬ 
no; opinia, zdanie, mniemanie 
o przymiotach, zdolnościach, ha- 
bere opinionem virtutis, integri- 
tatis, ingenii; summarn habent ju- 
stitiae et bellicae laudis opin to¬ 
nem; ejus diet, sława walki tego 
dnia stoczonćj; u pózn. pis.: wieść, 
pogłoska. 

OpintBsus, a, um, pełen domy¬ 
słów. 

Opinor, 1. mniemać, myślóć, mul¬ 
ta falso; de aliquo heue, małe; 
z przyp. 4 i tryb. bezok., opina¬ 
tus sum, me Miturom; ut opinor, 
jak mniemam, podług mego zda¬ 
nia; imiesl. opinatus w znacz, bier 
mniemany, Cic. 
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Optp&re, pnynt. okazale, koszto¬ 
wnie, p&rare convivium. 

Opiparui, a, um, okazały, ko¬ 
sztowny. 

Opia, is, i nimf* z orszaku Dyany. 
Opltulor, 1. pomagać, dawać po¬ 
moc, alicui; inopiae alicajus. 

OpobalsamStiun, i, n. miejsce za¬ 
rosłe drzewami balsamiczacmi, od 
opobalsamam, i, ». balsam. 

Oportet, oportait, 2. *t. nieotob. 
należy, potrzeba, wypada, z tryb. 
łącz. ci rerum cognitione efflo- 
rescat oportet oratio; z 4 przyp. 
i tryb. bezok. irritari Antoni nm 
non oportuit. [wiatry. 

Oppido, Sre, wypnszczać z siebie 
Opperior, peritus lnb pcrtus, 4. 

czekać, oczekiwać, iimim diom, 
jeden dzień; classem adłcrsario- 
rnm. 

Oppito, petiri lnb petii, petitom, 
3. iść naprzeciw, mortern opp- 
lnb samo oppetore, iść na śmierć, 
amrzeć. 

Oppld&nus.a, nm, miejski, z malogo 
miasta; rieczow. oppidani, oruiw.M. 
mieszczanie, mieszkańcy małego 
miasta. 

Oppido, pnysl. bardzo, nader, nie¬ 
pospolicie , nadzwyczajuio, ridi- 
cnlos; opp. opportnne. 

Opplduium, i, w. miasteczko. 
Oppidum, i, n. miasto, miejsce 
warowne; aliąnod oppida et ca- 
stella cepit: oriundns er Africa, 
oppido Lepti; in oppido IJzidae. 

Oppignero, 1. zastawić co n ko¬ 
go, dac w zakład, libellos; fiham. 

OppUo, 1. zatykać, zamykać, os- 
tium, sCalas. 

Opplui, a, nm, nazwisko Rzym¬ 
skiej familii. 

Oppito, pleri, plitam,_2. napeł¬ 
nić, zapełnić, nives omnia oppl.;— 
przenoś. Gracciam haec opinio op- 

Oppióro, ire, płakać przed kim, 
auribns alicujns, nabijać uszy 
płakaniem. 

OppCno, posni, posltnro, . 3. ta- 
wiać naprzeciw, nadstawiać < 
obrony lub odporni manum antę 
ocnlos; fronti, zasłaniać oczy, czo¬ 
ło; mannm ad os, przykłada do 
ust na znak potrzeby milczenia;- 
przenoś, n) przedstawiać słowami, 
formidines alicui; terrorem; czę¬ 
sto: przytaczać dla udowodnienia 
lnb obrony, nomen alicni; rale- 
tndinem, anctoritatem; w ogóle: 
stawić przeciw czomu, na str. bicr. 
byc przeciwnym, vitinm Tirtuti 
opponitur; stąd: stawiać naprze¬ 
ciw dla porównania, porównywać, 
multis secundis proeliis nnum ad- 
yersnm opponere; b) wystawiać, 
naTażać, se pericnlis; ad omne 
periculum opponi. 

OpportOne, pnysl. dogodnie, w sto¬ 
sownej porze, Tenire. 

OpportOnltas, atis, i. dogodność, 
korzystne położeuie, loci, fossae, 
sposobność, zdolność, usposobie¬ 
nie, corporis; in animis ad res 
marimas: korzyść, iuter riros ta- 
les amicitin habet tantas oppor- 
tunitates; opp. »liqua data, przy 
danćj sposobności: 2) stosowna po¬ 
ra, temporis 

OpportunuB, *, nm, dogodny, 
przydatny, loeus; opp. consilio 
urbs; narażony, wystawiony na 
co, Itomanus opp. tnie. ernptio- 
ni fuit; często: opp. injnriae; ne- 
c:oic. opportuna, ornm, w. miejsca 
narażone na napad nieprzyjaciel¬ 
ski; pożyteczny, korzystny, res 
opp. snnt zingnlae singnlis, opp. 
homines; 2) rr odniesienia do cza¬ 
su: stosowny, dogodny, sprzyjają¬ 
cy, tempus, auta s; noi opp erup- 
tioni. 
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Oppositio, Cal*, i. stawiani* na¬ 
przeciw. 

Oppoaitus, a, ara, leżący naprze¬ 
ciw, mona; i prz. 3. lub z przyim. 
contra i 4 przyp. 

Oppoaitus, us, m. stawianie na¬ 
przeciw, corporom. 

OppreMio, ónis, i. gwałtowne za¬ 
jęcie, opanowanie jakiego miejsca, 
coriae;--przenoś, zniesienie, znisz¬ 
czenie, legnm. [gnębicie!. 

Oppressor, óris, m. uciemięzfciel, 
Opprimo, pressi, pressum, 3. przy¬ 
ciskać, sinistra mann mulicria pec- 
tu8; zamykać, os ioąuentis; stąd: 
tldosić, zadławić, zabić, zasypać; 
przytlnmić, ris fiammae opprimi- 
tar; ruina conclaris opprimi; ep- 
pressus est factione militari; prze¬ 
ciwnika, nieprzyjaciola w woinie 
zwyciężyć, pokonać, zwalczyć, bal¬ 
io opp.; — przenoś, a) acisnąć, 
przycisnąć, znękać, szczegół, na 
str. bier. być znękanym, dręczo¬ 
nym, przyciśnionym, obarczonym, 
opprimi aere alieno, corporis do- 
łorlbus, timore, meta, lassitndi- 
ne, ouere ©tiki-; somno oppres- 
sns, ujęty snem; przytlnmić, uśmie¬ 
rzyć, orientem ignem, rnotom, tu- 
multum; przeszkodzić, orationem; 
zniweczyć, quae$tionem, fraudem; 
b) pokryć milczeniem, nie chcieć 
mówić o czem, mentionem alirn- 
jns rei; ukryć, utaić, iram, do¬ 
lotem; e) czepiać się kogo, mo¬ 
cno obstawać przyczóm, institit, 
oppressit, non rentisit; 2) napaść 
na kogo, natrzść. atiąnem inopi- 
nantem; incantos; Massiliae op- 
pressos; in tabemacnlo opprimi; 
zaskoczyć nagle, oppressit aliqnem 
mors, nex, ignis, clades i t p.; 
Ince opprimi; — przenoś, opp. 
consilio aliquem; su bito ab aliqno 
opprimi (być podchwyconym, na¬ 
gie zapytanym). 

Opprobrium, ii, n. hańba, zakała, 
sromota, ciyitati esse opprobrio; 
2) słowa zelży we, obelgi, oppio- 
bria dicere, fnndere; morderi op- 
probriis. 

Oppugnitlo, 3nis, i. uderzenie, 
napaść, właś. i przenoś. 

Oppugnttor, Oris, «n- oblegający, 
napadający; — przenoś, nastający 
na co, patriae, salutis meae. 

Oppugno, 1. dobywać, oblegać, 
oppidnm, castra* — przenoś, ali- 
quem pecnnia, chcićć njąć, prze- 
knpić; cJandestino consilio, podejść. 

Ops, opis, i. (w iścz. poj. tylko 
w przyp. 2, 4 i 6-tym w licz. 
mn. opos, opnm, opibus), laoc, 
sita, omni ope wszelkiemi silami; 
pomoo, zasiłek, opem fenre ali- 
cni; alienarnm opnm indigerc; 
szczegół, w licz. mn. bogactwa, 
majątek, skarby, niris; avitae; In¬ 
ter opea inops; potęga, siła zbroj¬ 
na, Trojaaas nt ope. ernerint Da¬ 
na!; Lacedsemonioram opes con- 
enssit; tantas opes prostrarit 

Ops, opis, ś. Ziemia jako bóstwo, 
matko ziemiopłodów, bogini uro¬ 
dzajności, obfitości, siostra i im 
Saturna. 

Opaon- patrz Obson. 
Optabilii, e, pożądany. 
Optóiio, ónis, i. życzenie. 
Op tatuś, a, nm, pożądany, upra¬ 
gniony; nettmo. optatnm, i, n. 
życzenie; optatia meis fortnna te- 
spondit; stąd: optało, podług ży¬ 
czenia, optato rentis coortis. 

Optima*, Ida, jeden z najlepszych 
i najszlachetniejszych; rzeaotc. ten 
który ma aa celn dobro ogólne, 
dobro krsjn, umiarkowany patryc- 
ta, trzymający zwykle z senatem 
i możnymi, w przeciwieństwie do 
popularis. 

Optima, patrz be je. 
Optimus, patrz bonus. 
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Optio, Gnis, i. wolny wybór, wo¬ 
la, optio Tobis datur. 

Optlwus, a, um, wybrany, pożą¬ 
dany. 

Opto, 1. wybierać, upatrywać, wy¬ 
szukiwać, locum tecto; ut optaret, 
quem rellet; opla, ntrum ris; 2) 
życzyc, alicui aliquid; optant, ut 
vivant; hunc Tidere saepius opta- 
bamus. 

Optume, optumus optimc, Op¬ 
timus. 

Opulens, tis, i zwykle opulentns, 
a, tim, zamożny, dostatni, obfity, 
bogaty, eiercitus op. praedae lub 
praeda; możny, potężny, factis; 
gens opnlcntissiraa armis virisque; 
żyzny, ana Etruriae. 

Oputenter i opulente, pnysl. boga¬ 
to, wspaniale, kosztownie. 

Opulentia, ae, i. dostatek, bogac¬ 
two, habemus publice egestatem, 
priTatim opuientiam; potęga, in- 
Tidia es opulentia orta. 

Opulento, are, zbogacać. 
Opulentus, a, um, patrz opulens. 
Opuntius, a, um, patrz Opus, 
1. Opus, Ćris, ». praca w obszer- 

nóm znaczcnin, opus ąuaererc; bic 
opus non dcfuit; 2) jako skutek 
pracy: rzecz przez pracę wykonal¬ 
na, dzieło, w odniesieniu do sztuk 
i nauk, opus perfectum; pocula 
fagi na, opus Alcimedontis; opus 
habeo in manibus (książkę, pismo); 
opus oratorium; w sztuce wojen¬ 
nej : nondnm operę castroruin per- 
fecto; urbetn rincis aliisque ope- 
ribus (machinami oblężniczemi) 
oppugnare; operibus aditus prae- 
munire; poct: duo tela dirersorum 
operum (różne co do skutku); 3) 
sprawa, czyn, dzieło, opera im- 
mortalia edćre, op. egTegiom me- 
morabile; sui operis fuit (było je¬ 
go dzieło); yirtutis opus edere; 
4) usilność, quanto, tanto opere 

(jak brndzo, tak bardzo), także: 
nimio opere (zanadto). 

2. Opus, *t. nieodm. w połączeniu, 
opus est, potrzeba; duz nobis o- 
pus est; slquld ipsi a Caesare opus 
esset; z 6 przyp. opus est ceteri 
anxilio; quid facto opus sit, cobv 
trzeba było zrobić: rzadko z przy p . 
quanti argenti opus fuit; i tryb 
bez. lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
quid opus estaffirmare"? nihil opus 
est, te ezspectare; sic opus est. 

Opus, untis, i, miastoLokrów; stąd 
Opuntius, a, um, do Opuntu na¬ 
leżący i Opuntii, orum, m. miesz¬ 
kańcy Opnutu, Lokrowie Opuntscy 

Opusculutn, i, »• dziełko. 
1. Ora, ac, i. brzeg, granica, ora 
maritima lub samo ora, brzeg nad ■ 
morski, pobrzeże; 2) kraina, stro¬ 
na świata, ąuibus Hcctor ab ori= 
eispectate renis? orać belli, wi¬ 
downia (teatr) wojny; 3) strefa, 
ora gelida. 

2 Ora, ae, i lina okrętowa, oras 
praecidere. 

Ora, ae, f. nazwisko Hersylii jako 
bogini. 

Oraculum, i, fi. wyrocznia, jako 
miejsce, gdzie otrzymywano odpo¬ 
wiedzi bogów; — przenoś, domus 
jnreconsnhorum, oraculum cirita- 
tis; 2) odpowiedź wyroczni, or 
poscere, dare, edere; — przenoś 
ważne zdanie, or. pbysicorum 

Oratio, 5nis, i. mowa, a mianowi¬ 
cie: aj zdolność mówienia, słowa, 
wyrazy, apnd qnem sacpe haec 
oratio (te słowa) usnrpata est; 2) 
jeżyk, atriusqne orationis facnltas; 
3) wymowne wysłowienie,satie in 
eo fuit orationis; orationem Uri- 
nam efficies pleniorem; mowa kra- 
somowska orationem facere, con- 
ficere, babere, eiprimere, redU- 
re, dicere. 

Oratittnoula, ae, i. mówka. 
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Orator, 5ris, m. mówca; 2) poseł 
do obcych narodów wyprawiany 
z ustnem zleceniem, Fabricins ad 
Pyrrhum de captiris inissos ora¬ 
tor; iudaciarum oratores feciales. 

Oratórie, przysł. wymownie, po 
krasomóitsku, dicere. 

Orat&riua, a, um, klasom ów sk i, 
orusmenta; ris dicendi, 

Oratrii, leis, i. prosząca. 
Or&tus, ns, m. prośba. 
Orba, ae, i. patrz orbns. 
Orbator, óris, m. który kogo z cze¬ 

go ogołaca. 

Orblculus, i, ta- krążek, kółko. 
Orbis, is, ta. okTąg, koło; in er¬ 

bem torąnere, obracać w koło; 
a) w znacz. woj. in orbem con- 
sistere, w szyku ntworzyć koło; 
orbem facere, colligere; ex orbe 
ezccderc; f>) ot. signifer, zwierzy¬ 
niec niebieski, zodyak; lacteos, 
droga mleczna na niebie; orbes 
finientes, widnokrąg, horyzont; 
orbis terrarnm lnb samo orbis, 
okrąg ziemi, ziemia, gdyż dawni 
uważali ziemię za plasko-okrągią, 
nie za kulę; także: część ziemi, 
kraj, okolica, or. Eous, kraje na 
wschodzie; Scythicus; Cretc, quae 
meus est orbis; c) ruch kołowy: 
o kłębach, które wąż robi przy 
posuwania się, augp.es immensis 
orbibus iucumbuut pelago; o bie¬ 
gu rocznym: or. anni; triginta 
magnes orbes eaplebit; 2) zaokrą- 
głenie: or. genuom, jabłko w kola¬ 
nie; or. mensae, stół okrągły; or. 
luuae, solis, tarcza księżyca, słoń¬ 
ca, stąd: lanaimplet oibem (o peł¬ 
ni księżyca); miejsce oczu, inanem 
luminis orbem (o Folifemie po¬ 
zbawionym wzroku); także same 
oczy, poet. — przenoś, orbis ora¬ 
li onis lob vorborom, zaokrąglenie 
peryodyczne; orbis in republica 

est conrersns, zaszła zmiana w rze- 
czypospolitćj. 

Orbita, ae, i. kolej, ślad, który 
kola wyciskają na ziemi. 

Orbitaa, atis, i. pozbawienie mi¬ 
łych osób, osierocenie, owdowie¬ 
nie, stracenie dzieci; — przenoś, 
orb. reipubłicae virornm taliom. 

Orbo, 1. pozbawić rodziców lob 
dzieci, lilio orbatos — przenoś, 
pozbawić przedmiotów lub osób 
wielkiej wagi, aliąnem sensibus; 
Italiam joTcntote; patria mnltis 
Claris viris orbata. 

Orbona, ae, i. bogini opiekująca 
się rodzicami, którzy otrącili 
dzieci. 

Orbus, a, um, osierocony, pozba¬ 
wiony dzieci, filj os; senei, runów. 
orbns, i, ta. i orba, ae, i. siero¬ 
ta; — przenoś, pozbawiony osób 
lub rzeczy wielkiej wagi, z prz. 6. 
fratribns: z przyp. 2. poet. aoxilii. 

Oroa, ae, f. beczka. 
Oroades, nm, i. gromada wysp 
przy Szkocyi. 

Orohas, Sdis, ż. gatonek oliwek. 
Orchomónus, i, m. i -on, i, w. 

miasto w Beocyi; stąd: Orchome- 
uins, a, om, do Orchomeno na¬ 
leżący, i Orchomcnii, oram, ta. 
Orchoineńczycy: 2) miasto w Ar¬ 
kady i. 

Orous, i, m. świat podziemny, krai¬ 
na nmarłych; stąd: aj bożek świa¬ 
ta podziemnego, Pluton; 6) śmierć. 

Ordinariug, a, um, zwyczajny, po¬ 
spolity, consoles, najpierwćj w cią¬ 
gu roku wybrani; consolatns, rocz- 
ay konsulat; consiliom. 

Ordinatim, przyzt. porządnie, sze¬ 
regami , seqni. 

Ordlnatlo, ónls, ż. uporządkowa¬ 
nie. urządzenie. 

Ordinatus, a, um, uporządkowa¬ 
ny. porządny. 

Ordino, 1. porządkować do po- 
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rządku przyprowadzać, capie-:, 
agmina; partes orationis; urządzać, 
disciplinam, litem, pacem Inter 
*h(;U03 (skojarzyć); gontem; cen- 
snm; przeznaczyć, rozporządzić, 
consulibus ordin&tis in futnram 
annum; ordin&rit proride malta 
et disposnit: fata; porządnie opi¬ 
sać, ros publicaa. 

Ordior, orsus, 4. osaować, nało¬ 
żyć tkaninę na krosna, tolam; za¬ 
cząć, rozpocząć, causam; z tryb. 
bez. disputare, loqni; panlo altins 
de re; przejść w opisaniu do ran¬ 
go, bellum, reliquos lab reliqnas 
res: zacząć mówić, sic orsus Apol¬ 
lo, poet.; 2) zaczynać się, brać 
początek, unde est orsa oratio. 

Ordo, lnis, n. porządok, rozkład, 
ntożeuie każdej rzeczy na swojem 
miejscu, cespitum, cratinm, oli- 
rarum, remorum, rernm, tempo- 
ram i t. p., ordine,łu ordiue, po¬ 
rządkiem, porząduie; ex ordine, 
porządkiem, z kolei, pasmem,bez 
przerwy; in ordiaem cogere, do 
porządku przyprowadzić, nspokoić, 
ukrócić; eztra ordinem, nie za¬ 
chowując porządka, proTinciam 
nlicui decorncre; albo: nadzwy¬ 
czajnie, niepospolicie, spem qnam 
de te eztra ordinem babemns. 
Stąd: 1) w szczegół. >i w znacz, 
wojennem: rota, hufiec, oddział, 
setnictwo, ordinem ducerc, dowo¬ 
dzić setnictwein, być setnikiem; 
nnllo lnb sine ordine, nie trzy¬ 
mając się wojskowego porządku, 
sine signis, sine ordinibas, equi- 
tes pedi es permixó; między set 
nictwami były stopnie, stąd: iu- 
feriores et superiores ordines le¬ 
gionom; omuinm ordinum centn- 
riones, wszystkich stopni; primi 
ordines oznacza także dowódzców 
pierwszego stopnia, fortissimi cen- 
turiones, oui iam primis ordini- 

bns appropinąnabant; tribunis mi- 
litum primisque ordinibus coactis; 
b) stan w Kzymie: senatorski se- 
natorins lub amplissimus; rycer¬ 
ski, equester; gminny, pedestor 
lub plebejns; w ogóle: klstssa, od¬ 
dział, pnblicanorum, libortinorura, 
scribarom, haruspicum, aratorum, 
mercatornm; c) rzędy wioseł z obu 
stron okrętu, terno consnrgunt or¬ 
dine remi; siedzenia w teatrze po¬ 
dług godności każdego, in qua- 
tuordecim ordinibus sederc, sie¬ 
dzieć na miejscu przeznaczonym 
dla stanu rycerskiege; 2) — prze¬ 
noś. porządek, oznaczona droga, 
porządny nklad rea in ordinem 
adducere lub redigere; ordinem 
scqni, tenere, consenare, immu- 
tarc; snom quisque ordinem per- 
cnrrif; sceleris (plan); strennae 
militiae ordine (pracz porządek 
i dzielność); hoc ordine na tój dro¬ 
dze, tym sposobem. 

Oreaa, ftdis, i. nimfa gór. 
Oreatae, arum, m. mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej Orestis, między Epirem 
i llliryą. 

Oreates, ae, lab is, m. syn Aga- 
memnona i Klitemnestry, brat Ib- 
gunii, Elektry, przyjaciel Pilade- 
sa; stąd: Orestena, a, um, do Ore- 
stesa należący. 

Orgia, órum,, ». nocne obrzędy re¬ 
ligijne na cześć Bachus” 

Oric-haloum, i, m. mosiądz. 
Oriooa, lub -ns, 1, £. i -um. i, w. 

miasto w Illiryi; stąd: a) Oricius, 
a, um, Orycki; b) Oriclni, órum, 
ta. Orycynowie. 

Oriona, tis, wschodzący, oriens (sol) 
wschód słońca; kraje wschodnie, 
subjectos orientis oris Seras et In¬ 
dos: nunc oriens ultimę noster eris. 

OrionWUs, o, wschodni; orientales, 
ium,m.ludy na wschodzie mieszka¬ 
jąca. 
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Orlgo, li,H, i. początek, źródło, 
boni, rirtutum; 2) urodzenie, po¬ 
chodzenie . ród, familia, patcma, 
materna; &b origine ultima stir- 
pis Romanse; 3) twórca, nadają¬ 
cy początek, mnudi melioris ori- 
go; originea, nazywano miasta, 
z których wysyłano mieszkańców 
na osady czyli kolonie; 4) pismo 
Batona Starszego: Origincs, pier¬ 
wotne dzieje. 

Orion, Snis i ónis, m. gwiazdo¬ 
zbiór. 

Ortor, ortns (oritums), orlri, (w cz. 
ter. orior, oreris, ońtur, orlmnr, 
orlmini) wstawać, podnosić się, 
consui oriens do nocte silentio; 
o słońcu i gwiazdach: wschodzić, 
soi ortns, poranek,porówn. oriens; 
stąd: Ince orta lub oriente, ze 
świtem, za nadejściem dnia; oriens 
sol, wschodzące słońce, wschód; 
2) o rzekach: wypływać, Rhenus 
esc Lepontiis oritur; o krajach: 
zaczynać się, Belgae ab eitrc- 
mls Galliae finibns orinntnr; 3) 
w ogóle: powstawać, brać począ¬ 
tek, pochodzić, wynikać, terape- 
stas, Tentu*, fletus, clamor, in- 
ridia, seditio, tiraor; 4) o lu¬ 
dziach: pochodzić z jakiego rodu, 
p!erosque Belgas ortes a Germa¬ 
nia; eqaestri loco ortas: 5) o ro¬ 
ślinach : wyrastać, nra; flos e san- 
gnine ortns; także; jnreues orieu- 
tes (dorastający). 

Orithjla, ae, z. córka Erechteu- 
sa, króla Aten, matka Zetesa 
i Kalaisa; 2) królowa Amazonek. 

Orlundua, a, um, pochodzący, ród 
swój wiodący, liberis parentibus; 
ab Syracnsis; esc Etrnscis. 

Orminis, Idis, i. Ormenida, wnucz¬ 
ka Ormena, Astydamia. 

Omaenontum, i, n. nzbrojenie, 
opatrzenie zapasy wojenne; 2) o- 
tdoba, strój gemmarnm; capitis; 

trinmphi; fani; signa aenea et 
pictae tabulae ct alia ortns orna- 
ineuta; — przenoś, a) ozdoba, se- 
nectntis; sententiarum i dicendi; 
bj godność, zaszczyt, quaecnuque 
a mc omamenta in te proficiseen- 
tur; nullum ab eo habebat orna- 
mentum. 

Ornate, przyst ozdobnie, świetnie, 
pięknie, dicere, caoaas agere.de- 
fendere. 

Ornotrir, fcis, ż. służąca do tre- 
lenia włosów pani. 

Ornńtus, a, um, opatrzony w rze- 
czy potrzebne, uzbrojony; 2) przyo¬ 
zdobiony, ustrojony;—przenoś, a) 
zaszczycony, honoribns amplissi- 
mis; jako tytuł, Tir ornatissimns, 
bardzo szanowny; b) zaszczytny, 
loeus ad diccndnm ornatissimns. 

Ornatus, us, m. uzbrojenie, opa¬ 
trzenie, militaris, gladiatorom; 2) 
przyozdobienie, przystrojenie, por- 
tarum; ozdobny ubior., strój, re- 
gius; — przenoś, ozdoba, oruatum 
alferre orationi. 

Orno, 1. uzbrajać, opatrywać w rze¬ 
czy potrzebne, urządzać, ciassem 
nares; prońnciam; ronTiriom; ali- 
qnem armis; ozdabiać, stroić, cor- 
nna sertis; ornabaut monilia col- 
lnm; — przenoś, uwielbiać, za¬ 
szczycać, aliquem iaudibus, sen- 
tentiis; beneticiis; alicnjus egTes 
sum frequentia, uczcić czyj od¬ 
jazd licznym orszakiem. 

Crnus, i, i. jesion. 
Oro, 1. mówić, pro ge; modlić, 
się, talibns dictis, poet.; prosie, 
de sna salnte prccibus; ze spój 
ut lub ne i tr. łącz.; 2) przech. 
a) ustnie co przedstawiać, nieć 
mowę, stawać w sprawie, litem; 
orabunt causas melina. b) prosić, 
aliquem pro salnte alicnjus; au- 
xilium; i!lud te oro; alinuem 
z nast. ut lub ne i tryb. łącz. 
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post.: z tr. bezok.; oro t«, oto tos, 

używa sio j»ko formula dis wzbu¬ 
dzenia uwagi. 

Orphas, kdis, I. gatunek ryby mor¬ 
skiej. 

Orpheoa, ei, i eoe, m. syn Kallio- 
py i Apollina lub Eagra (Oea- 
Struś), mąż Eurydyki, stawny śpie- 
wak i muzyk w starożytności; stad: 
a) OrphBus, a, nm, i Grphlcus, 
a, um, tyczący się Orfeusza. 

Orsa, oram, n. zaczęcie, usiłowa¬ 
nie; poet. słowa, orsa ore refert. 

Orana, us, m. rozpoczęcie. 
Ortóna, ae, i. miasto Frentanów. 
Ortus, os, m. wschód, solis et lu- 

nae reliqnorajnque siderum; tak¬ 
że: stront wschodnia; — przenoś. 
#) początek, źródło, juris; tribu- 
niciae potestatis; b) urodzenie, pn- 
erorum; primo ortn, zaraz po aró- 
dzeniu; ortu Tusculanns, rodem 
z Tuskulum. 

Ortrala, ae, i -B, Bs, i. część mia¬ 
sta Syrakuzy; 2) nazwisko wyspy 
Delos; stąd: Ortygius, a, um, do 
Ortygii należący. 

Os, n. twarz, oblicze; poet. 
maska, ora horrenda sumunt; usta, 
in ore est omnium, in ore habere 
i Łp., uno ore, jednogłośnie; otwór, 
wejście, portus; o rzekach: źródło 
albo ujście; przód okrętu, ora 
narta rostrata;—przenoś, obecność, 
przytomność, oblicze, in ore om¬ 
otam Tersari; in ore prorinciae; 
śmiałość, bezczelność, która się 
na twarzy maluje, os darom, os 
bomtals insignemque impuden- 
tiam cognoscite; quo ore redibo? 
(z jakiem czetom). 

Os, ossis, w. kość, ossa legere, 
zbierać kości umartych po spale¬ 
niu dla pochowania; in ossihus 
lub ossibus, wskróś, do żywego; 
golidus encurrit per ossa tnmor,— 

przenoś, mm nudare mówić, pi¬ 
sać oschle. 

Oem, ae, i. miasto w Hiszpanii 
tarrakoneńskićj; stąd:*Oscensis. e, 
Osceński, i Oscenses, ium, *». 
Osceńczykowie. 

Osoen, tata, m. ptak, z ktoTego 
śpiewu lub głosu przepowiadano 
przyszłość. 

Osei, oram, m. Olkowie, lud w Kam¬ 
panii, stąd: Oscus, a, um, nale¬ 
żący do Oskćw. 

OsoiUum, i, n. laleczka, mały wi¬ 
zerunek Bachusa. 

Osoitanter, pnytl. ospale, ocięża¬ 
le, niedbale, aliąuid agere. 

Owito, Sre, i oscitor, iri, otwierać 
usta, ziewać; — przenoś, oscitans, 
ospały, leniwy, niedbały. 

OsouUtlo. onis, i. całowanie. 
Osoulor, 1. całować. 
Osoulum, i, h. usteczka; 2) poca¬ 

łowanie, dare, ferre, jungere. 
Ostra*, a, um, patrz Ości. 
Osdroónfi, Es, i, zachodnia część 
Mezopotamii; stąd: Osdroeui, oram, 
m. Ozdrosnowle. 

Oeirls, Idis, m. mąż Izydy, bó¬ 
stwo opiekuńcze Egipcjan. 

Ostami', oram, m. lud Gallli cel¬ 
tyckiej. 

Ossa, ae, m. góra w Tessaili weoho- 
dnićj, stąd: Oseaeug, a, um, na¬ 
leżący do góry Ossy. 

Osseus, a, um, kościany, z kości 
zrobiony. 

Ostendo, tendi, tentu®, lub ten- 
sum, 3. nadstawić, stąd: poka¬ 
zać, dać widzióć; aliqnem lub 
aliquid (alicni), so, aciem, łegio- 
nes, aby nieprzyjaoiela zastraszyć 
albo ziudzić, omamić; poet. ro- 
cem, dać się słyszóć, odezwać 
się' — przenoś, a) pokazać, obja¬ 
wić, se alicni taimicura; mta- 
tem, documentum nul; wykazać, 
wynurzyć, oświadczyć, uwiado. 



Oetent&tlo 590 Otlum 

mić o czćm, atiquid; z 4 przyp. 
i tryb. bezok. lab ze zdaniem 
względnym; b) przyrzekać, obie¬ 
cywać, mnniis; zapowiadać, vic- 
toriam; sprawić, zrobić, wzbu¬ 
dzić, spcm, metum; 2) wystawić 
na co, supinatas Aquiloui glo- 
bas, poet. 

Ostent&tlo, onis, i. pokazywanie, 
w znacz. woj. ostcntationis causa 
latius yagari, dla pokazania się, 
zwrócenia na siebie uwagi i oma¬ 
mienia lub zastraszenia nieprzyja¬ 
ciela; 2) objawianie, ab ostenta- 
tione saeritiac; 3) chełpienie się, 
chełpliwość, ritanda ostcntationis 
suspicio; 4) pozór, udawanie, zmy¬ 
ślanie, consui reritate non osten- 
tatione popularis. 

Oetentator, oris, m. człowiek cheł¬ 
pliwy, samochwał, factorum. 

Óstento, 1. nadstawiać, ofiarować, 
jugula sua pro capite alicujns; 
stąd: pokazać, dać widzićć, pas- 
sum capillum; dolentis speciem; 
equitatnm omnibus locis; eqnum 
armaque capta;—przenoś, a) poka¬ 
zywać, objawiać, pericula, se ali- 
cui inimicum, se in aliqua re; 
przedstawiać, dowodzić, oświad¬ 
czać, ostentayi tibi, me istis esse 
familiarem; b) przyrzekać, obie¬ 
cywać, aliqnid Yerbis: spem pro 
re; praemia; agrum; grozić, cae- 
dem; c) chełpić się, prudentiam 
suam; se; se inani simulstione 
(czczym pozorem); odwoływać się 
do kogo lub do czego, sliquem; 
aetatis honorem. 

Ostentum, i, n. znak cudowny, 
dziw, zjawisko, przepowiednia. 

Oatentua, us, «*. pokazywanie, sta¬ 
wianie za dowćd,osteutui esse sce- 
lerum Jugurthae, służyć za dowód 
zbrodni Jagurty; 2) pozór, oma¬ 
mienie, illa deditionis signa osten- 
tui credere. 

Ostia, ae, ). miasto przy ujścia 
Tybru; stąd: Ostiensis, e, nale¬ 
żący do tego miasta. 

Oati&rlum, ii, n. podatek od drzwi. 
Oatiatim, przf/sl. od drzwi do drzwi, 

od domu do domu. 
Oattenala, patrz Ostia. 
Oatium, ii, w. wejście, drzwi; 2) 
ujście rzeki, Rhodnni, RMi. 

Ostrea, ae, f. ostryga. 
Oatrifer, era, erom, obfitujący 
w ostrygi. 

Oatrum, i, n. krew ślimaka mor¬ 
skiego farbująca purpurowo; stąd: 
resteS ostro perfusae, suknie szar- 
latne; stratoque super discumbitur 
ostra (na posłania purpnrowćm). 

Osuroi, a, u, imiesl. od sło¬ 
wa odi. 

OtaciUua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Ot ho, fiuis, m. Rzymskie nazwisko. 
Othryader. ae, m. syn Otrysa, 
Pantus; 2) nazwisko dowódzcy 
Spartańskiego. 

Otbrya, yos, m. góra w Tessalii. 
Otiólum, i, w.krótki wypoczynek, 
Otior, 1. nie mieć zatrudnienia. 
Otlósa, przy»ł. bez zatrudnienia; 
2) powoli, nie spiesząc się. 

Otlósua, a, um, próżnujący, wol¬ 
ny od zatrudnień, mianowicie pu¬ 
blicznych, urzędowych, dics, ee- 
nectus; 2) wolny _ od niepoko¬ 
jów, niezagrożony,* ab hostc; 3) 
bez trosk, kłopotów, si otiosuin 
Fabium Teddiderls; 4) wolny od 
namiętności, otiosus stiitnn prehen- 
derat; 5) bezstronny, bezintereso¬ 
wny, spectatores pognać; 6) nieuży¬ 
teczny, nieprzydatny, peregrinatio. 

Otlum, ii, n. czas wolny od za¬ 
trudnień mianowicie urzędowych, 
quantum mihi respublica otii tri- 
buet, ad eeribendum conferam; 
per otlum, lab otio, mająo czar, 
spokojnie; 2) pbet. oda nostra, 
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moje utwory poetyczne w czasie Ort*. is, f. owca. 
solnym napisane; 3) spokojność, Oto, Sre, odprawiać mały tryumf, 
pokój, ab hoste otinm fuit; 4) bez- decretum est, ut orans urbem In- 
stronność, obojętność. grederetur, patrz Gratio; 2) rado- 

Or&tlo, ónis, i. mniejszy tryumf, wać się, wykrzykiwać z radości, 
gdy wódz zwycięzca nie nawozie Orana, i, *■ jaje; przysłowie: ab 
tryumfalnym, lecz ltonno wjeżdżał ovo usqne ad mała (od początku 
do miasta lub wchodził pieszo u- aż do końca), ponieważ jaja dawa- 
wieńczony myrtem. no a Czyinian na początku jedze- 

Owloula, ae, i. owieczka. nia, a na końcn owoce. W licz, 
OTldina, ii, n». znakomity poeta mn. ora, oznaczało siedm jaj are- 
Rrymski z czasów Augusta. wnianych wytkniętych w Cyrku, 

Orilii, e, owczy, tyczący się owiec, służących do obliczania obiegów 
tuczów. orile, is. *.; «)owczarnia, w gonitwach, ova curriculis nu- 
także: koziarnia; b) miejsce ogro- merandis. 
dzone na poln Marsowćm, gdzie Oxoi, lubOxus,i,iw. rzeka w Azyi 
się odbywały sejmy. przy Baktryaui®. fdyach. 

Orillua, a, um, owczy, grex. Oiydrioae, Sram, w*, lud w In- 

P>. 

P. w skróć. — Pnblius; P. C. = Pacifioitor, Cris,»». dawca pokojn. 
pałres conscripti; P. E-rzpopułus Pacifloatórius, a, um, należący 
Bomanus. do zawarcia pokojn. 

Pabulfitlo, Cnis, f. szukanie paszy. Facifioo, i -cor, 1. zawierać pokój, 
Fabul&tor, oris, t*. zajmujący się renemnt pacificatnm; ad• pacifi- 
dostarczanicm paszy (picownik). candum. 

Pabulor, 1. dostarczać paszy (pi- PaolfScus, a, um, pokój zawiera - 
cować), pabulatum mittere. jący; spokojny. _ 

Pabćilum, i, n. pasza, żywność, P&oiaoor, pactus, umawiać się z lim, 
właś. i przenoś, animorum. schodzić » układy, cum ałiąuo: 

PaoUls, e, do pokoju ściągający pacti *unt inter se; z nast. ut lub 
się, lędący godłem pokoju, olea, ne i tr. łącz.; zawarować sobie co, 
iaurui. ritam ab aliquo, pacem; nuptias 

Paofitus, a, um, uspokojony, uśmie- filiae cum aiiquo, zaręczyć komu 
rzony, spokojny; neaote. pacata, córkę; także: ex aiiqua domo fe- 
orum, n. kraje spokojne, expaca- mi nam; dać w zamian, ritam pro 
tis praedas agere. laude, poet.; pactns, a, um, 

Fachynum, i, *. lnb -os, i, i. w znacz.bier. wymówiony,zastrze- 
pmiądek poładniowo- wschodni żony, zawarowany; stąd: pacto, 
w Sycylii. podług umowy, po zawartym ukła- 

Paolfer, era, erum, przynoszący, dzie. 
zwiastujący pokój, olira; nectotP. Paoo, 1. uspokoić, uśmierzyć, na- 
przydomek Merkurego. dać pokój; port. silras romere, 

Paotflcfitio, Onis, i. zawarcie pokoju, uprawiać. 
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Poste, ae, i. zaręczona, oblubie¬ 
nica. 

Pactio, Cnis, i. umowa, ugod*, 
układ, warunkowe przyrzeczenie, 
rozejm, zawieszenie broni, pactio- 
nem inire, talibus p. pacom face- 
re; bellicas p. perturbare perjurio; 
także w zlćj myśli: przekupstwo, 
tajemny układ, spisek. 

Paotólus, i. m. rzeka w Ltdyi, któ¬ 
ra miała zloty piasek, Pactolus 
irrigat auro; stąd. Pactolis, Tdis, 
i. należąca do Paktolu, nymphae. 

Pastor, óńs, m. pośrednik, za któ¬ 
rego pomocą robi się umowa. 

Factum, i, n. umowa, ugoda, 
traktat, pacta serranda sunf, ma- 
nere in pacto; pacto stare; często: 
co, isto, qno pacto, tym, jakim 
sposobem; nnllo p , w żaden spo¬ 
sób; alio pacto, innym sposobem. 

PaotyS, es, i. miasto w Tracyi 
Pacuwius, ii, te. Bzymski poeta 
dramatyczny; stąd: PscurtSnus, a, 
um, do Pakuwiusza należący. 

PnduB, i, te. rzeka w Italii wyż¬ 
szej (Pob 

Fadfiaa, ac, 2. kanał ciągnący się 
od rzeki Po aż do Rawenny 

ptean, inls, •». przezwisko Apol- 
iina jako bożka sztnki lekarskiej; 
2) hymn uroczysty na cześć Apol- 
lina; w ogóle: śpiew radosny na 
pochwalę zwycięzców, 

Paedagógus, i, » przewodnik, do¬ 
zorca dzieci. [chlujstwo. 

Paador, Cris, m. nieczystość, me- 
Faemanl, orum, te. lud w Galin 

belgijskiej 
Paeae, lnb pone, prtytł. prawic, 
jakby, bez mała nie. 

Paefiinaula, ae, ź. półwysep. 
Faenula, ao, ż. płaszcz gruby uży¬ 

wany w podróży 1 od wojskowych; 
przysłowie: paenulau alicui scin- 
dere, usilnie kogo prosić, aby 
pozostał. 

Faenul&tua, B, um, płaszczem o- 
dziany. 

Fason, onis, te. miara wiersza 
składająca się z trzech zgłosek 
krótkich i jedućj długiej. 

Faeónas, um, w. lud Macedonii, 
w licz. poj. Faeon, Peończyk; 
stąd: «) Paeonia, ae i kraj Peonia; 
b) Paeouis, Idis, i. rodem zPconii. 

Faeonlus, a, um, do bożka leka¬ 
rzy należący, lekarski, zdrowy, 
zbawienny. 

Faestum, i, n. miasto w Lnkanii; 
stąd: FaesUnns, a, um, należący 
do Pestu, i Pestani, orum, m 
Postanie. 

Paetulus, a, um,zdrobn. od paetus. 
Faetue, a, um, zezem spoglądają¬ 

cy, blaskooki, przymrużający oczy. 
Faganus, a, um, wiejski, należą¬ 

cy do wsi; necjow. wieśniak. 

Fagasa, ae, i Pagasae, sram, ż. 
miasto w Tessalii, gdzie okręt 
Argo był zbudowany; stąd: Paga- 
saeus, a, um, tyczący się miasta 
Paga/y i okrętu Argo, wrodzajn 
». przydomek Jazona 

Fag&tim. -priysl. po wsiach. 
Pagella, ae, i. zdrobn. od pagina. 
Fagina, ae, i. stronnica papieru, 

książki. 

Faginula, ae, i. zdrobn. od pagina 
Pace , Sre, daw. słowo zrpwigo. 
Fagur, te. gatunek ryby. 
Pagus, i, fi«. wieś, poet. miesz- 
kancy wsi, pagus agat festos; w ob¬ 
szerniejszym znaczeniu: powiat,, 
gmina, omnis ciritss Helretia in 
ąuatuor pagos diyisa. 

Pala, ae, i. rydel, łopata; 2) tar¬ 
cza pierścienia, osada. 

Falaemon, ónis, te. bożek norsliz: 
Meiicerta; 2) imię pasterza. 

Palaeopharailus, i, i- częśc dawna 
miasta Pharsalus w Tessalii. 

Palaeate, 6s, i. miasto W Epirie; 
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stąd: Palaestlims; a.um, należą¬ 
cy do Palesty, deae (furye). 

PalaeaHna, ae, i- kraina w Azji, 
Palestyna; stąd Palaestinue, a, 
n», należący do Palestyny, i Pa- 
lestlni, orum, m. mieszkańcy Pa¬ 
lestyny. 

Palaestra, ae, i. miejsce, gdzie 
sit zapaśnicy i szermierze ćwiczyli; 
in gramineis eiercent membra pa- 
Uestris; 21 ćwiczenia zapaśnicze, 
wprawa, zręczność, zwinność na¬ 
byta przez ćwiczenia ciała, palae- 
strae opętam dare, ćwiczyć się 
w sztnce zapaśniczćj: discere pa- 
laestram; castris ntendnm non pa¬ 
laestra; 3) w odniesienia do wy¬ 
mowy. ćwiczenie, wprawa, non 
tam armis institntus quam palae¬ 
stra. 

Falaeetrloe, prtyti. sposobem za¬ 
paśniczym. 

Falaastńous, a, na, odnoszący się 
do palestry. 

Falaeatrlta.ae, m. zapaśnik; mistrz 
zapaśników. 

Falaetyros, i, i. Tyr dawny w Fe- 
nicyi. 

Pałam, 1) pnytl. otwarcie, bez 
ogródki, w obliczu, w przytomno 
sci, proferre, agere; pałam, in 
ore atąne in ocnlis proriaciao a- 
liqoid gorere; jawnie, wiado¬ 
me, pałam est, wiadoma jest 
rzecz; pałam facere, ebjawić; p. 
fieri, stać się jawnem; 2) prym. 
z przyp. 6 w obecności, w oczacb, 
przed = coram, p. popnlo; me p., 
p. Ince, w dzień. 

Falamedea, is, m. syn Naupllusa, 
towarzysz Agamomnona przy oblę- 
żenin Troi. 

Palitium, ii, »■ pagórek i część 
miasta Baymu, gdzie było miesz¬ 
kanie cesarza Augusta i jego na¬ 
stępców; stąd: — pałac, zamek co* 
sarski; poet: mieszkanie bogów, 

Palatlnus, a, urn, Fałaty nsicr. ta- 
bus Palatina lnbsamo Pal , dziel¬ 
nica Palatyńska; także: cesarski. 

Fal&tum, i, n. (daw. palatus, i, tn.), 
podniebienie; poet.: p. coeli, skle¬ 
pienie nieba. 

Palea, ae, i- plewa. 
Palear, aris, *. podgardle u by¬ 
dlęcia. 

Palea, is, i. bogini opiekująca się 
pasterzami, trzodami; stąd: Pali- 
lis, e, należący do bogini Pales; 
festa P. lab samo Palilia, ium, *. 
święto oczyszczalne, na cześć bogi¬ 
ni Pales, obchodzone 21 kwietnia, 
w czasie którego, po dopełnionych 
ofiarach, ogień słomą lnb sianem 
rozniecano i przezeń skakano (fłam- 
ma Palilis) ; poet.: sacra luh lnr 
Palia. 

Palfoi, Crum, m. bliźnięta, synowie 
Jowisza z nimfy Talii, bóstwa opie¬ 
kuńcze Sycylijskie, których świą¬ 
tyni* była przy mieście Palica 

Palili*, Palili" , patrz Pales. 
Falimpsestua, \ ,m. pergamin, któ¬ 
ry, po wytarcia ca nim pierwsze¬ 
go pisma, powtórnie służył do pi¬ 
sania, in palimpsesto scribere. 

Palinttrui, i, ». sternik Eneasza 
który kolo przylądka Łnkauii 
wpadł w morze; stąd ten przy¬ 
lądek od jego imienia został na¬ 
zwany, loons Palfceri nomen ha- 
bebit. 

Palla, ae, i. zwierzchnia szeroka 
suknia, szczegół. Bzymskicb kobiet 

Pallas, 2dis lab Sdos, ż. nazwisko 
Minerwy; inyita Palladę =: invita 
Minerra, patrz Minenra; erstinc- 
tl Palladić ignes (ogień Westy, 
gdyż w świątyni Westy Palladium 
było umieszczone); poet.: o świą¬ 
tyni i posągu Pallady, conipecta 
Palladę; capta Palladę* • drzewie 
oliwnćm i oliwie: P. baodfcm; 
Palladem infnndere. Stąd: Palla- 
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djus, a, um, należący do Pallady, 
rttaow. Palladium, ii, n. posąg 
Pallady w Troi, przez Ulisscssa 
i Dyomedesa zabrany, później, jat 
utrzymywano, dostał się w posia¬ 
danie Rzymian, i zachowany był 
■w świątyni Westy. 

Pallas, antis, m. syn PandySna; 
2) przodek Ewandra; stąd: o) Pal- 
lantóus, a, um, Pallantejski; tu¬ 
czów. Pallanteura, i, n. nazwisko 
miast w Arkadyi i Italii; b) Pal- 
lantias, 5dis, i. i Pallantis, Idis 
lub Idos, i. jntrzenka, Aurora, ja¬ 
ko pochodząca od Giganta Pallan- 
ta; c) Pallantius, a, nm, pocho¬ 
dzący od Pallanta, heros, Ewander. 

Falku*. tis, blady, o przedmio¬ 
tach świata podziemnego: umbrac, 
animae; żólto-ziclony, herbae; 2) 
sprawujący bladość, morbi. 

Palleo, patlui, 2. być bladym, 
z przyp. 6 meta, ze strachu; mor- 
bo, z powodu choroby; tracić ko¬ 
lor naturalny, ne ritio cooli pal- 
leat aegraseges; — przenoś, zbla¬ 
dnąć, zbiednieć, lękać się, troskać 
się, niepokoić się, z przyp. 4 lub 3. 
pontum, lękać się morza; pueris, 
obawiać się o dzieci. 

Pallesoo, pallui, 3. blednieć, żółk¬ 
nąć; — przenoś, lękać się, nie¬ 
pokoić się, nulla culpa. 

FalUfttus, a, um, odziany płasz¬ 
czem zwanym pallium; tóm się 
różnili Grecy od Rzymian używa¬ 
jących togi; Graecuius p.. Grecki 
filozof. 

PaUidus, a, um, blady; p. in fe¬ 
ralna, zakochany; 2) sprawujący 
bladość, mors. [kaptur. 

FalHólum, i, ». płaszczyk; 2) 
Paliium, ii, n. okrycie, zasłona; 
płaszcz używany od Greków, a 
szczególniej filozofów. 

Palio.-, Cris, m. bladość, ora pal- 
lor albus inficit; spełzły kolor, pal- 

lorem ducuut rami; strach,trwo¬ 
ga; także: jako osoba, bożek stra¬ 
chu. 

Palma, ae, i. dłoń, także: ręka, 
arcebant Tincnla patmas; 2) drze¬ 
wo palmowe; 3) gałązka tego drze¬ 
wa, jako znak zwycięztwa, pal- 
mae rictoribus datae; w ogóle: 
nagroda, zaszczyt, chluba; na złą 
stronę: mordy, zabójstwo, pluri- 
marum p. gladiator; 4) latorośl 
Inb gałąź jakiego drzewa, stipitis; 
palmae raraiąue; 5) owoc drzew® 
palmowego, daktyl. 

PaUn&ris, e, zasługujący na pier¬ 
wszeństwo, odznaczający się, sen- 
tentia; statua. 

Palmatua, a, um, haftowane pal¬ 
my na sobie mający, toga, tnnica 

F&imes, Itis, m. winna latorośl. 
Palmetum, i, «. miejsce zarosłe 

palmami. 
Palmifer, era, ernm, palmy ro¬ 

dzący. 
Falmósus, a, um, obfity w palmy 
Paimula, ae, ż. dolna szersza częśc 

wiosła, wiosło. 
Palor, 1. błąkać się, rozpraszać się; 

często: palantes i paiati; — prze¬ 
noś. animi palantes. 

Falpebra,ae, i. powieka. 
Falpito, 1. drgać, cor p., bije mo¬ 

cno serce; lingua, bełkoce. 
Falpo, i palpor, 1- z lekka doty¬ 
kać, głaskać; — przenoś, pochle¬ 
biać, przymilne się. 

Faludnmentum, i, n. płaszcz żoł¬ 
nierski. szczegół, płaszcz purpu¬ 
rowy wodza naczelnego Rzym¬ 
skiego. 

Falud&tus, a, um, odziany płasz¬ 
czem żołnierskim, zwanym palu- 
damentum. 

Paludóaus, a, um, bagnisty 
Palumbea, is, m. i i. dziki gołąb, 
grzywacz. 

P&lus, i, *». pal. 
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Pilne, lldis, i. bagno, woda ato- 
jąct. 

Paluater, stris, atre, błotnisty, ba¬ 
gnisty. 

PamphJUa, ae, f. kraina w Azyi 
mniejszej; stąd: Pamphylius lub 
-hu, a, um, do Pamfilii należą¬ 
cy; marę, na pobrzeżu Pamfilii; 
iPampbylii, oram, «, mieszkań¬ 
cy Pamfilii. 

Pampineni, a, om, winny, zrobio¬ 
ny z gałązek, z liści winnych. 

P»inpinue, i, m. i i. winna gałąz¬ 
ka; liść winny. 

Pan, Panos, przyp. 4. Pana, ». 
Arkadyjski bożek lasów, trzód, 
pasterzy,ovinm custos, w licz. mn. 
Panes, bóstwa pól, pino praecincti 
cornna Panes. 

PanaetóUous, i Panaetolius, a, om, 
do calćj Etolii odnoszący się, con- 
cilinm. 

Panathsnaioua, a, nm, należący 
do świąt Ateńskich Panathenaea 
zwanych; rztczow. rodź. «». mowa 
Izokratesa miana w czasie uroczy¬ 
stości ohchodzonćj na cześć bogi¬ 
ni Ateny. 

Fanoh&ia, ac, r. bajeczna wyspa 
na morzu Erytrejskiem przy wscho¬ 
dnim brzegu Arabii; stąd: Pan- 
chaeus, Panchaicns i 1’ancbaius, 
a, nm, Panchajski. 

Fanchrestus, a, um, bardzo, wszę¬ 
dzie pożyteczny, medicamentnm, 
pieniądze. 

Pcnoratlon, ii, n. gatunek"ćwicze¬ 
nia szennieTskiego, zawierający 
pasowanie się i walkę na kułaki. 

Pandion, onis, ta, król Aten, oj¬ 
ciec Progny 1 Philomeli; stąd: 
Pandionius, a, um, należący do 
Pandyona, w ogóle: Ateński. 

Panda, pandt, pansum i passom, 
3. rozwinąć, rozpiąć, rozszerzyć, 
rela; crines paesi, capillus passus, 
rozpuszczone włosy; suszyć, race- 

mi passi; ura; poet.: lac passum, 
zwanone mleko; otwierać, ostia-. 
na str. bier. otwierać się, rozsze¬ 
rzać się, planlcies, marę; — prze¬ 
noś. a) rozciągać się, mićć wpływ, 
wpływać na co, dirina bona lou- 
ge lateąue se pandnnt; b) otwie¬ 
rać, dać widzićć, spectacula; to- 
Tować, viam salutis; riam ad do- 
minationem; poet.: objawiać, no¬ 
men; res caligine mersas. 

PandrSaos, i, i. córka Cekropsa. 
Fsndue, a, um, krzywy, zgięty. 
Panegyrious, i, św- mowa Izokra- 

tesa, w którćj zasługi Ateńczyków 
w korzystnem świetle przedstawia, 
zachęca ich do jedności i pobudza 
do wojny przeciw Persom. 

Pangaea, ornm, n. gór,, w Tracyi 
na pograniczu Macedonii. 

Fango, pasm, panctum i od da¬ 
wnego pago, pegi lub pepigi, pac- 
tum, 3. wbijać, wtykać, wsadzać, 
ciałom, ancoram litoribus; o poe¬ 
tach. tworzyć, poemata; aliąuid 
Sophocleum; opiewać, facta pa- 
trum; — przenoś, aj oznaczać, o- 
kreślać, terminos, fines; b) w cza¬ 
sach dokon. zawrzeć, pace te, foe- 
dera, inducias, amicitiam cum ali- 
quo; z nast. ut lob ne i tr. łącz. 

Panioum, i, n. zboże jakieś (ta¬ 

tarka). 
Panlfiolum, ii, n. piekarstwo; 2) 

pieczywo, chleb. 
Panis, is, m. chlćb. 
Paniscus, i,«». mały Pan tbożek). 
Pannónii, ornm, m. mieszkańcy 

krainy zwanej Pannonia, ae, i. 

(dziś Węgry), któTa była podzie¬ 
loną na dwie części: P interior 
i P. superior; stąd: Pannonleus, 
a, um, należący do Pannónii. 

Pannósus, a, obszarpany, w łach¬ 

manach. 
Pannua, i, tu. sukno lub suknia, 
duplez p-, graba wełniana; 2) pla- 
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tek, przewiązka, gałganek, łach¬ 
man; stąd: panni, odzież zszarza¬ 
na, obszarpana, łatana, pannis 
obsitus. 

Fanomphaeos, i, m. przezwisko 
Jowisza, jako pierwszego sprawcy 
wszelkich wyroczni i przepowie¬ 
dni. 

Fanopt.Ss, i. miasto wFocydzie. 
FanopSa, ae, i. nimfa morska. 
Fanormus, lab ,os, i, i. i -um, 
i, n. miasto na północnóm pobrze- 
źn Sycylii (dziś Palermo); stąd: 
Panormitfnns, a, nu, z Panoram, 
należący do Panorami Panonniu- 
ni, oram, m. 1’anormitanie. 

Fansa, ae, m. przezwisko Rzym¬ 
skie. 

Fantigles, ae, m. rzeka w Sycylii. 
Fanther, 8ris, m. i PantbSra, ae, 
i. ryś. 

Panthus, i, m. (przyp. 5 Pantu) 
syn Otrysa, ojciec Euforba; stąd: 
Panthoides, ae. m. Pantoida: a) 
Euforbus; i) Pitagoras, ponie¬ 
waż utrzymywał, że był Euforbem. 

Fantdoapaaoa, i, w. miasto przy 
cieśninie Cymmeryjskiój. 

Fapawer, eris, w. mak. 
Faparireua, a, um, makowy. 
Faphlus, a, om, patrz Paphos. 
Faphlagon, lub -o, onis, m. Pa- 
flagończyk, mieszkaniec krainy 
zwanćj Paphlagonia, ae,ż. w Azyi 
mniejszćj- 

Paphos, Inb -us, i, 1) **• syn 
Pigmaliona; 2) i. miasto na wy¬ 
spie Cyprze ze świątynią Weuery; 
stąd: Paphius, Pafijski, Cypryjski, 
Wenerze poświęcony. 

Faplllo, flMSj m. motyl. 
Fapiłta, ae, i. brodawka na pier¬ 
si, pieri. 

Fapirfus, a, um, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; stad: Papiriinus, a, 
um, do Papiryitóa odnoszący się. 

Fapiiu, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu, Papia lei, prawo 
Papiusza (de peregrinis eitenni- 
nandis). 

Fappo, 1. jeść (wyraz dziecinny). 
Papula, ae, krostka, wysypka. 
Fapyrifer, era, erum, wydający 

krzew zwany papyrus. 
FapJ-puf :i, J». i i. lub -um, i,*, 

krzew Egipski, z którego łyka 
wyrabiano papier do pisania. 

Far, piris (przyp. 6. pari, rucunc. 
takie paro), równy, alicni lub ali- 
cui rei; cum a!iqno; inter se; in 
aliqua re lub aliqua re, lub ad 
aliqjiid, równy pod jakim wzglę¬ 
dem, in amore; rei ingenio vel 
industria; ad Tirtutem; z nast. ac, 
atqne, et lub qu;un, magistrom 
eqnitom pali ac dictatorem impe- 
rio, z równą władzą dyktatorskiej; 
pari spatio atque est ez Gallia in 
Britanniam, w takićj odległości, 
jak-; rzasow. rod z. n. lub i. towa¬ 
rzysz, towarzyszka, rówiennik, 
pares cum paribus facillime cou- 
gregantur, poet.: mąż, żona; rodź. 
n. rzecz równa, par pari respon- 
dere; paria paribus referre, od¬ 
wzajemnić się, oddać wet za wet; 
par impar luderc, grać w cetno, 
licho; takie: para, dwie osoby, 
dwie rzeczy, p. gladiatorom; tria 
ant quatuor paria amicornm; paria 
scyphorum; 2) sposobny, zdolny, 
mający siły po temu, uni*ersi pa- 
res esse possani, połączeni mogą 
podołać , opór stawiać; tuczów. 
przeciwnik, parem habere, asper- 
nari; 3) równie usposobiony w roz¬ 
maitych względach, nt par aia in 
utriusque orationi* facultate; ani- 
mo ac viribus par; 4) przyzwoity, 
stosowny, godziwy, zgodny ze 
słusznością, par est, głoszą* jest 
kocz; z 4 przyp. i tr. bez. par 
est, ipsum essebonum Tirnm; quid 
me facere par sit. 
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Purtkbilli, e, łatwy do nabycia. 
Parada, ae, i. miasto w Zeugitanie. 
Parldoza, oram, n. zdania prze¬ 
ciwne powszechnemu mniemanin. 

Paraetacae, arum, i ParactacC-ni, 
orurn, m. mieszkańcy krainy zwa¬ 
nej ParaetacLne, Es, i. między 
Medyą i Persyą. 

Paraotontum, ii, ft. miasto i port 
w Maimaryce, na granicy Egiptu 

Parapam-, patrz Paropam-. 
Paraaita, ae, ż. pasożytko, żywią¬ 
cą się endzem, pochlebnica. 

para»i tus, i, m. wspólnie jedzący; 
w znaczeniu wzgardliwćm: paso¬ 
żyt: darmozjad. 

Parite, przysl. z przygotowaniem, 
naratius diccre. 

Parmtio, ón-a, i. przygotowanie, 
dążenie do czego, regni. 

Par&tus, a, nm, gotowy, na pogo¬ 
towiu będący, tak dobrze jak pe¬ 
wny, nrbs, victoria, praeda 11. p., 
parati in annis, stojący pod bro¬ 
nią; przygotowany na co, chętny 
do czego, z przyp 3 lub z 4 
przyp. i przyim. ad, veniae, ad 
omnem erentum; ad narigandum; 
z tr. bez. perpeti; trajicere; sic 
tnimo paratus ut-, tak usposobio¬ 
ny, ii-; dobrze opatrzony, uzbro¬ 
jony, ad aliqaid: usposobiony 
w jakim przedmiocie, in rebus 
maritimis. 

Paratus, us, m. przysposobienie, 
przygotowanie, triumphi ubiór, 
strój, Tyrios induta paratus, poet. 

Paro*, ae. i. Parka, w licz. urn. 
Parcae, trzy boginie, od których 
los i osnowa życia ludzkiego za¬ 
wisła (Clotho, Lachcsis, Atro- 
pos). 

Faro*, przysl. oszczędnie, skąpo, 
Tircre; mało, scribere, gandcrc; 
rzadko kiedy, parcius quatiunt fe- 
nestraa. 

Parcimonta, patrz parsimonia. 
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Faroo, pepcrci (rzadko parsi), par- 
cTtum lub parsum, 3. ochraniać, 
szanować, starać się zachować, ra- 

letudini, aedificiis; darować, nul- 
lius ritae peperdt; oszczędzać; 

skąpić, snmptni, labori; ne cni 
rei parcat; parcendo, pTzez oszczęd¬ 

ność; wstrzymywać się od czego, 
kosili©, a caedibus; zaniechać, 
nie chcićć, fidem jactare; parce 

mętu, nie bój się; wystrzegać się, 

periculo; poet.: luminibus, odwró¬ 

cić oczy, 

Farcua, a, urn, oszczędny, skąpy, 
parcissimus donandi; nieobtity, 

mały, w malćj ilości, sal; questa 
sum rento lintęa parca dari, żali¬ 

łam się. Że okręt powoli płynie; 
umiarkowany, łagodny, rerba; ira 

parcior =: minor. 

Fardilia, is, ż. ipaTdns, i, ». ryś. 
Farena, lis. rzetsow. poddany, pa- 

rentes abuude habemus. 
Farona, tis, zn. i i. ojciec, matka, 
parentes, rodzice; — przenoś, po- 
czątkodawca, założyciel, twórca, 
Socrates phi losophiae parens: w licz. 

mn. przodkowie, krewni, morę pa- 
rentum. także: w licz. poj. kre¬ 

wny, parens et ipse Tarquinii. 

ParentMis, e, rodzicielski; 2) ścią¬ 
gający się do umarłych rodziców 
lub krewnych, dies; necww. pa- 

Tentalia, mm, n. obrzędy, ofiary 
czynione na cześć zmarłych rodzi¬ 

ców lub krewnych. 
Farento, 1. odprawiać obrzędy przy 
grobie rodziców lub krewnych; 2) 
pomścić się czyjćj śmierci zgubą 

zabójcy, Cethego; w ogóle: po¬ 
mścić się, irac aliqua re; prze¬ 

błagać cienie, umbris. 

Faroo, parni, parTtum, 2. pokazać 

się, dać się widzieć, zjawić się, 
paret, rzecz widoczna, jawna, do¬ 
wiedziona; 2) stawić się na roz- 
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kaz, stąd: aj być posłusznym, po¬ 
wolnym, powodować się, ulegać, 
stosować się do czego i t. p. irac 
plns quam ntilitati; necessitati, 
legibus. consiliis alicujus; taltże 
o przedmiotach nieżywotnych: pa- 
rerent arva coiono, poet.; ó) hyc 
poddannym, byc pod rozkazami, 
pod panowaniem, Bomauis; dno- 
bus; imperio. 

Paricid- patrz Parricid-. 
Paries, Ctis, 2. ściana. 
Parietiuae, arurn, ż. rozwaliny sta¬ 
rego moru. 

Parilia, patrz Palilia. ftas, toł 
Parilie, c, podobny, TÓwny, ae- 
Pario, peperi, partum, 3. (imiosł. 
czasu przyszl. pariturns), rodzic, 
wydać płód na świat, liberos; op¬ 
tima matrum terra parit; wyna¬ 
leźć, tworzyć, rerba; — przenoś, 
o; zjednać, sibi salutem; amici- 
tiam cum aliąuo, laudem, liber- 
tatcm; otrzymać, rictoriam ex lub 
de aliąuo; parta, oram, n. rzecz 
nabyta, majątek, b) ultionem roa- 
lorum alicui, wywrzeć zemstę; 
wzbudzić, wzniecić, sprawić, do- 
lorern, suspicionem; zadać, lethum 
sibi mauu, poet. 

Paris, Idis, m syn Pryama, i He- 
kuhy, który byl przyczyną woj¬ 
ny Trojańskiej. 

Farisit, orum, m. lud w Gallii 
Ceityckićj. 

Pariter, przysł. równie, zarówno, 
niemniej, podobnie, znast. ac, at- 
que, et, que, ut, równic jak; tak¬ 
że; z przyp- 3-; 2) razem, Kumidae 
panter cum eąuitibus; Jugurtham 
et Bocchum p- superarit; p. et 
a lateribus et afronte; studia cum 
aetate p. creScunt; o) także, post- 
quam p. Hymphas incedere vidit, 
poet. 

Poritor, óris, m. sługa, żołnierz 
na zawołaniu, na straży. 

partum, ii, n. miasto w Mizyfc 
stąd: PariSnus, a, um, należący 
do tego miasta. 

Fartu*, a, um, patrz Paros. 
Parma, ae, i. mała tarcza okrą¬ 
gła; u poet w ogóle: tarcza, 

Parma, ae, ż. miasto w Gallii Cys- 
padsńskićj; stąd: Parmensis, e, 
do Parmy odnoszący się; netzow. 
Parmensis, Parmeńczyk. 

Parm&tus, a, um, opatrzony w tar¬ 
czę parma zwaną. 

Parmensis, patrz Parma. 
Parni ula, ac,2. zdrobn. od parma. 
Pamśeus i Parnassns, i, m. gó¬ 
ra w Focydzie, przy której były 
Delfy i źródło Kast&lskie; stąd: aj 
Parn&sius, a, um, do Parnasu na¬ 
leżący, poet. w ogóle. Delficki; 
ó) Parn&sis, Idis, i. rodem z Par¬ 
nasu. 

1. Paro, 1. gotować, przysposa¬ 
biać, convivium, se ad rem, u- 
zbrajac się, se proclio; bellum 
przedsiębrać, iter; zabierać się do 
czego, fugam, zamyślać o czem, 
zamierzać, alicui uecem; z tryli, 
bezok. proficisci, zabierać się do 
odjazdu; perficerc, do wykonania; 
2) zbierać, copias, exercitum, com- 
meatus; uzyskać, locum ac sedes; 
latoś fiues; starać się o co, d i v i - 
tias, pacom, amicitias, necessitu- 
dines nabywać, kupować, jumeu- 
ta inm aso preuo; hortos, pracdia; 
aere, argento paratus, o niewol¬ 
niku. 

2, Paro, 1. (od par) porównywać, 
se paraturum cum collega. 

Paróohus, i, m. przedsiębiorca, 
który urzędnikom Rzymskim po¬ 
dróżującym dostarcza! rzeczy po¬ 
trzebnych do wygody; poet. w o- 
góle: urządzający biesiady. 

Paropamisus, i, m góra na pół¬ 
noc Indyj; stąd: Paropamisódac, 
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arum, m. mieszkańcy na połu¬ 
dniowej pochyłości góry Parop. 

Paro* lub -us, i, i. wyspa, na mo¬ 
rzu Egiejskiem; stąd: Parias a, urn, 
tyczący się wyspy Paros, i Pani, 
orum, m. mieszkańcy wyspy P- 

Parra, ae, i. ptak złowrogi, pu¬ 
szczyk? 

Farrhasia, ae, i. kraina i miasto 
w Arkadyi; stąd: a) Tairhasis, 
Tdis, i. rodem z Parrazyi, w ogó¬ 
le: z Arkadyi; Arctos lub ursa, 
konstellacya, patrz Arctos; rzeczom. 

Callisto; 6} Parrhasius, a, urn, 
do Parrazyi należący, w ogóle: 
Arkadyjski. 

Parrhasius, ii, w* sławny malarz 
z Efezu. 

Parriclda, ae, m. ojcobójca, mat- 
kobójea, zabójca powinowatych; 
także: targający się na ojczyznę, 
zdrajca stanu. 

Parricidalis, «, ojcobójczy, zbro¬ 
dniczy, bezbożny. 

Farricidium, ii, zi. zamordowanie 
rodziców, krewnych, w ogóle: mę- 
żobójstwo, także: spisek przeciwko 
ojczyźnie, zbrodnia stanu. 

Pars, partiB, i. część, pars-pars, 
zam. alii-alii, jedni-drudzy; par- 
te-parte, po części-po części; ei 
aliqua parte, po części; magna 
ci parte, w znacznej części, ma- 
jore lub maruna ex parte, po wię¬ 
kszej lub największej części; ma- 
gnam partem, w znacznej części; 
maiimam partem lacte vivunt, po 
największej części, najwięcej ży¬ 
ją mlekiem; partim (4 przyp.) 
w części; in parte, po części; 2) 
strona, okolica, Alpcs ea parte 
inriae; partes Orientis; p. Coae; 
er omnibus partibus adrolarerunt; 
ei nna parte ex altera, (in) omni- 
bus partibus; reliąuis partibus; 
quam in partem, dokąd;—przenoś, 
strona wzgląd, ex ulla parte; 

nuli a parte, wcale nie, bynaj¬ 
mniej, pod żadnym względem; 
omni ex (a) parte, lub omni par¬ 
te, pod każdym względem; mnl- 
tis partibus (bardzo); omnibus par¬ 
tibus (pod każdym względem, we 
wszystkiem); in eam partem pec- 
cant, pod tym względem wykra¬ 
czają; scripsi in eam partem, lie-, 
napisałem w tym zamiarze, aby 
nie-; in utramque partem, na obie 
strony, za i przeciw; nullam in 
partem, pod żadnym względem; 
3) stronnictwo, pars Mariana i par¬ 
tes Mariauae Antonius partium 
Caesaris; p. Sullanae; conspiratis 
factionum partibus; p. optimae, 
patryoci; 4) udział, uczestnictwo, 
para mea nulla erit in hoc; par¬ 
tes omnium corripcre; partem ha- 
bere in aliijua re, partes dare, ha- 
bere (w przodsiębierstwach pie¬ 
niężnych i t. p.); 5) w licz. mu. 
rola aktora, p primae, socundae, 
tertiae;—przenoś, obowiązek, urząd, 
mcae.tuae p.; priores; omnium or- 
dinum; eicopit has partes; 6)spo¬ 
sób, gatunek — specics. 

Parsimónia, ae, i. oszczędność. 
Farthaou, onis, m. 6yn Agenora 
i Epikasty, król Kalidonu, ojciec 
Eueusa (Oeneus): stąd: Parthao- 
uius, a, um, do Partaona odno¬ 
szący się. 

Parthenlae, arom, m. “ spurii. 
Partheniua, ii, m. góra między 
Argolidą i Arkadyą: poet. Par- 
thenium nemus; Partheniae rai¬ 
łeś i t. p. 

Parthenópaeus, i, m. jeden z sie¬ 
dmiu wodzów oblegających Teby. 

Farthenóps, es, z dawne nazwisko 
Neapolu; stąd: Partheuopeius, a, 
um, Partenopejski, Neapolitański. 

Parthenopólis, is, i. miasto w niż¬ 
szej Mczyi. 

Parthi, Orum, n. Partowie lud 
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Scytyjski; stąd: a) Parthia, aa, i- 
kraj Partów; b) Parthicas, sąum, 
należący do Partów; c) ParthMn®, 
*s, i. = Parthia; stąd: Parthieul, 
orum, ». = Parthi; d) Partłras, 
a, um, należący do Partów. 

F&rthini, orum, m. Ind w poln- 
dniowój Illiryi. 

Parthya*!, orum, e». “ Partii. 
Partioeps, clpis, mający w czćm 
udział, roluptatis, belli; rteczotc. 
uczestnik, spólnik, towarzysz; re- 
gni, conjur*tAonis;«*dko z przyp. 3. 

Fartloipo, 1. robić uczestnikiem, 
dzielić, sua» landes cum aliquo; 
także bicr.: nos esse factos ad pat- 
ticipandum alium ab alio. 

Partlcula, ae, i. cząstka, odro¬ 
bina. 

FartieuUtim, przytł. częściami, 
cząstkowo. 

Fartim, częścią, w części, patrz, 
pars. [dzielony. 

Fartto, 4, dzielić, partitns, po- 
Fartior, 4. dzielić, praedam in so- 
cios; cnras cum aliqno; copias 
intcr se; poet: campum limite, 
oddzielać, rozdzielać. 

Partitę, przytl. i należytym po¬ 
działem, dicerc. 

Partitio, ónis, i. podział, rozkład. 
Farturio, Iri, ii, 4. silić się na 
wydanie płodu; — przenoś, o) tra¬ 
pić się, si tanquam parinriat unns 
pro pluribus; b) respnbliea p. pe¬ 
rt culum , jest w stanie niebezpie¬ 
cznym: ira p. minas, gniew za¬ 
graża; 2) parto; poet; Notus 
p. imbres, wydaje, sprowadza, 
jest przyczyną; arbor partnrit, roz¬ 
wija się; ager parturit zaczyna 
się zielenić. 

Partu*, as, n. rodzenie;2)płód wyda¬ 
ny, potomstwo, partum edere, euiti, 
także: owoc. 

Param, przytt. mało, niedosyó, 
sapientiae, splcndoris; paramne 

est, qnod-, czyż to jeszcze niodo- 
gyć; param habere, nie być za¬ 
dowolonym, nie przestawać na 
czóm; z tryb, beeok. Tioiaro pa¬ 
ram hebet; 2) stop. wyż. wd- 
nns, mniój, ni* tak bardzo, tak- 
zo: zamiło, dicere; z przyp. ci 
minus quataor millium; non inb 
haud m., nie mniej, tyleż, tyle 
właśnie; nibil m., wcale nie; pins 
minns, mniej więcćj, około, bliz- 
ko; minne minusque (lub ac, at- 
qne minus), coraz mniój; z nast. 
ao, atqne, quam, (jak) peceas mi¬ 
nus ałqueego; s przyp. 6. przed¬ 
miotu wchodzącego do porówna¬ 
nia albo liczby, ilości i t. p. ne- 
mo fuit illo minus emax; minus 
triginta diebus; multo m., daleko 
mniój; paullo m.,nieco mniój; me 
ięiuus uno, mnie jednego wyjąw¬ 
szy, poet.; quo m. lub qnominns, 
aby nie; si minus, jeżeii nie; sin 
minns, jeżeli zaś nie, w razie 
przeciwnym; 3) stop. najw. mini- 
me, najmniej, bynajmniej, irasci 
m. decet; m. omnium ad te per- 
tinebat, wcale do ciebie nie na¬ 
leżało; m. saepe, bardzo rzad¬ 
ko; w odpowiedziach: placet — 
Catilinae? minime, bynajmniej. 

Faramper, przytł. nieco, trochę, 
na krótki czas, pnlsus corde do- 
lor; abdneo p. animnm a mo- 
lestiis. 

Paranculus, i, m- mały okręt. 
patrz myoparo. 

Pscrus, i, i- patrz Paros. 
Farwttas, 5tis, i. małość, drobnośc. 
Parrulua, a, um, bardzo mały, 
malntki, mało znaczący, naricula, 
oppidum, pecunia, proelinm, do- 
trimentum, causa i t. p.*, hoepar- 
ynlum, ta drobnostka; 2) bardzo 
mały, b. młody, rzeczow. małe 
dziecię, a partało -lub a part li¬ 
lie, od dzieciństwa. 
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Parrus, a, om, stop. wyż- minor, 
najw. minimus; 1) pod względem 
przestrzeni, liczby, ilości i wagi: 
mały, mało znaczący; rzeczow. par- 
vum,i, n. drobnostka, troszeczka, 
odrobina; minus, rzecz mniejsza,ilość 
mniejsza; minimum, rzecz bardzo 
mała, lub przysl. bardzo mało, 
praemia apud mc m. ralent; non 
m., nie mało; ne m. quidenr, by- 
najmnićj, wcale nie. — Przenoś, 
o) pod względem wartości: maty, 
mało znaczący, dona, munera; 
parro pretio; rzeczow. parvum, i, 
n coś małego, pani lnb ainoris 
dneere. acstimarc, pendere, mato 
albo mnićj cenić; parri esse, ma¬ 
ło znaczyć, parro emere, tanio 
kupować; minoris rendere, taniej 
sprzodawać; i) pod względem mo¬ 
cy i znaczenia: mały, mało zna¬ 
czący, małćj wagi, res, laboT, 
detrimentnm, momentum, fides 
i t p.; si parra licet componere 
magnis; poeŁ: carmen, modi (ła¬ 
twe) w lekkim rodzaju; vox (słaby, 
cichy); o osobach, małego zna¬ 
czenia, niższego rzędu: dii, sena¬ 
tor; parrum parra decent; parri 
et ampli, niżsi i znakomici, poet.; 
pod względem sposobu myślenia: 
małoduszny, parri animi haberi; 
w odniesieniu do mowy: pokor¬ 
ny, animis rerba minora; rerbis 
minoribus uti; pod względem du¬ 
cha: non tibi parrum est inge- 
nium, wielkie masz zdolności; stąd: 
operosa parrus carmina fingo, ma¬ 
ło mając zdolności, z wielką pra¬ 
cą składam wiersze; 2) pod wzglę¬ 
dem czasu i wieku: maty, krótki, 
pars noctis: dies sermone minor 
fuit; minima pars temporis; par¬ 
rus, mały, młody; minor, mniej¬ 
szy, młodszy; minimus, najmniej¬ 
szy, n; jmlodszy; rzeczow. parrus, 
1, m mały chłopiec; parra, ae, 

i. mała dziewczyna; parri, małe 
dzieci; a parro lub a parris, od 
dzieciństwa; minores, młodzież; 
poet.: potomkowie, ntcunque fo- 
rent ea facta minores. 

Fasargadae i Fersagadoe, arum i. 
zamek w PeTsyi. 

Faaoo, pari, pastom, 3. paść, pa¬ 
sać, greges armentaque; sues; sa¬ 
mo pascere, hodować hydlo; 
w ogóle: paść, karmić, żywić, 
o zwierzętach i ludziach, nos olus- 
culis soles pascere; legatioues con- 
ririo, podejmować, ugościć; 
przenoś, a) kogo lub co utrzymywać, 
zasilać, karmić, żywić, dać rosnąć, 
pomagać do wzrostu, aliqucm ra- 
pinls et inceudiis; harham, cri- 
nes (zapuszczać); animum, spem 
(podsycać) poet.; bj paść, lubo¬ 
wać się czem, oculos in aliqua re, 
oculos animumque aliqua re; pa- 
sci aliqua re; 2) wypasać, asper- 
rima collium; — przenoś, pożerać, 
niszczyć, pustoszyć, polentam, ctm- 
pos; pastus cibus. 

Pasoor, pastus, 3. pożerać, paść 
się, o Zwierzętach; 2) wypasać, 
silvas, arbuta, mała gramina pa¬ 
stus. 

Fasouus, a, um, pastewny, na pa¬ 
stwisko przydatny, ager; rzeczoic. 
pascua, orum, ». pastwisko. 

Pasiphae.Es, lub-aa, ae, i. córka 
Słońca i Persydy, siostra Cyrcy, 
żona Minoss króla Krety, matka 
Minotaura, Androgeusa, Fedry i 
Aryadny; stąd: Pasiphaeius, a, 
um, od Pazyfai pochodzący. 

Paaitlgria, is, m. nazwisko połą¬ 
czonych rzek Eufratu i Tygru 
(dziś Szat-el Arab). 

Fasser, ćris, m. wróbel; 2) ryba, 
płaszcz morski. 

Passerculus, i, m. wróbelek. 
Passim, przysl. (od pando) tu i ow¬ 

dzie, po rozmaitych miejscach, 
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considere; 2) w rozmaite miejsca, 
confugere; 3) bez różnicy bez 
■wyboru, u póżn. pisarzy. 

Farium, i, (od pando), wino z ja¬ 
gód suszonych. 

Passus, a, um, imiesł. od Patior 
i Pando. 

Passus, us, m- krok; passu ad- 
misso, spiesznie; jako miara: m:l- 
le passus, mila rzymska: ślad, 
saepe tui specto si sint iu litore 
passus, poet. 

Pasttllus, i, m. gateczka z ciasta, 
pigułka. 

Pastor, 5ris, m. pasterz. 
FMtor&IiB, e, pasterski. [lilia. 
FMtorfciuB, a, um; sacra =:Pa- 
Faatus, (ls, n. pasienie, pasza; — 
przenoś, p. auimorum, pokarm 
umysłowy. 

Fataltus, a, um, należący do re- 
taii, okolicy przy ujściu Indu. 

Patera, Brnm, «. miasto w Licyi 
ze świątynią Apollina; stąd: aj 
Patareus, ei lub eos, m. 1'atarejczyk 
(Apollo); b) Pataraeus, a, um, l'a- 
tarejski; c) Patarani, orum, n. 
mieszkańcy Patary. 

Patarium, ii, n. Padwa, miasto 
we Włoszech; stad: PatatJnus, a, 
um, należący do Padwy, i Pata- 
vini, orum, wi. mieszkańcy Pa¬ 

dwy. 
Patef&cio, feci, factum, 3. na str. 
bier. patefio, factus, fieti, otwo¬ 
rzyć, portas, aures assentatoribus; 
2) utorować drogę, ułatwić przej¬ 
ście, rias, lter, loca, Alpes oa 
parte inrias; Pontum; 3) uczynić 
widzialnem, widok otworzyć, or- 
bem; Sejanum; poet.: sulcum (bró- 
zdy zrobić, uprawić, zorać); — 
przenoś, objawie, wydać na jaw, 
odkryć, dać do zrozumienia, rem, 
conjurationem, consiiia, rerum, 
odium; se alicui (objawić swój spo¬ 
sób myślenia, chęci, zamiary). 

Patefaotio, ónis, f. otwarcie, od¬ 
krycie, objawienie, rerum. 

Fatella, ae, i. naczynie płaskie do 
potraw; 2) jabłko w kolanie. 

Paten*, tis, otwarty, niczasłonio- 
ny, widzialny ze wszech stron, 
via, campus, loca, coelum; — 
przenoś, domus patens et esposita 
volupiatibus; jawny, causa. 

Patenter, przycl. otwarcie, jawnie 
Fatom, patui, 2. stać otworem,być 
otwartćm, patent valvae, nares; 
patet alicui domus, regia; także: 
p. alicui aditus, ria, iter, semi- 
tae, portus; 2) rozciągać się, in 
iatitudinem, in longitudinem; ta¬ 
tę; circuitu ad-; latitudo bil- 
rao; stąd: —przenoś, a) hoc prae- 
ceptum iatius patet, ma obszer¬ 
niejszy zakres; b) być otwartćm, 
nie mieć przeszkody, patet ria 
rei agendae, ria ad fugam, ług.. 
alicui; Europa rictoribus; patent 
alicui honores, magistratus, omnia 
i t. p.; ejleżćć przed oczyma, być 
widocznćm, jawnćm, nomeninad- 
yersarils patet; causa patet; tes 
patet; samo patet, jest rzecz wi¬ 
doczna, z 4 przyp. i tr. bezok., 
patet illos deceptos; dj być wy¬ 
stawionym, narażonym na co, in- 
gidiis alicujUB, morbis, rulńeri, 
casibus. 

Pater, tris, i». ojciec, w licz. mn. 
ojcowie, rodzice, przodkowie; pa- 
trum nostroruin memona, za pa¬ 
mięci ojców naszych; p. familias 
luh familiae, gospodarz, pan do¬ 
mu; p. coenao, sprawiający ucztę, 
jako tytuł zaszczytny z powodu 
wieku, wyświadczonych dobro¬ 
dziejstw , szczególnych zasług, 
(o bogach i ludziach) Gradirur p. 
Mars; reique paterąue audisti; p 
patriae: p. conscriptus. senator; 
patres, senatorowie, w ogóle: pa- 
trycyusze; p. patratus, patrz Fe- 
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tialis i patro; u poet.: oprawca, 
początkodawca; także: starzec. 

Patera, ae, i. czara, naczynie 
ofiarne. 

Fateroulus, i, n. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Faterfomiltaa, patrz pater. 
Paternu*, a, u, ojcowski, od oj¬ 

ca pochodzący, odziedziczony, gc- 
nus, origo, hospitium; prormcia, 
mores, fortnna, regnum, bona, 
odiam; nihil patentom (żaden 
z przymiotów ojcowskich; 2) oj¬ 
czysty, tern; ripa paterni flmni- 
nis, poet. 

Pateaoo, patni, 3. stać otworem, 
otwierać się, ctria, fores, portus; 
rozciągać się, campus; — przenoś, 
stawać się jawnćm, res, insidiac. 

Fathalios, patrz Pataliuś. 
PatibilU.e, znośny, dolor; 2) uczu¬ 
ciem obdarzony, natura. 

Fatibulum, i, «. szubienica. 
Patieas, tis, cierpliwy, wytrwały, 
wytrzymały, z przyp. 2 labons, 
operom; corpus p. inediae, vigi- 
liae, algoris; narium p., 
sptawna; powolny, dający się po¬ 
wodować, nległy, taurus aratri; 
poet.: twardy, nieuginający się, 
aratrum. 

Patienter, przysł. cierpliwie, fer- 
re, accipere. 

Patientia, ae, ż, cierpienie, zno¬ 
szenie, paupertatis, famis, frigo- 
ris; stąd: wytrzymałość, cierpli¬ 
wość, patientia est bonestatis aut 
utilitatis causa rerum arduarum 
ac difficilium roluntana ac diu- 
turna perpessio; patientiam alicu- 
jus tentarc; patientia abuti; prze¬ 
stawanie ca mierności; uległość. 

Patina, ae, ż. misa płaska; pa¬ 
telnia. 

Patio, Ćre, dawn. sł. — patior, 
Patior, passus, pati, cierpićć, wy¬ 
trzymywać, znosić, famem, do¬ 

lo rem; o fortes pejoraąue passi! 
także: samo pati, przetrwać, prze¬ 
żyć wśród przykrości i niedostat¬ 
ku, per norem secula; in silris; 
2) ponieść, doznać, naufragium, 
repulsam, calamitatcm; pozwolić, 
dozwolić, dopuścić, przystać ua 
co, aliquid; z tryb. bezok.; z 4 
przyp. i tryb. bezok. lub ze spój. 
ut i tr. łącz., patitur tangi; nu! to 
se implicari negotio passos est; 
non patiendum est, ut arbitiaren- 
tur; quamdiu diei tempus est p&s- 
sum; często: z przysłów, facile, 
libenter, indigue, molosie; i t. p.; 
z przymiotnikiem w znaczeniu pre¬ 
dykatu: zostawić, nihil intaclum 
nequc quictum; uec quidquam sa- 
tis tutum munieutibus pati. 

Fatrae, arum, i. miasto w Acbai 
stąd: Patrensis, e, Patrcuski; i Fa- 
trenses, ium, m. mieszkańcy tego 
miasta. 

Patritio, ónis, i. wykonanie, speł¬ 
nienie. 

Patria, ae, i. pstra patrius. 
Patrieiua, a, um, do patrycyuszów 
należący; rzeczow. patricins, pa- 
trycyusz. Patrycyusze stanowili 
w Rzymie najdawniejszą szlachto; 
wyprowadzali swój ród od sena¬ 
torów, których Romnlus i Tar- 
quinius Pńscus postanowił; na 
gistratus patricii, urzędnicy wy¬ 
bierani z rodu patrycyuszów. 

Patrimónium, ii, «. dziedzictwo, 
spuścizna po ojcu. 

Patrlmus, a, um, osoba, która ma 
ojca przy życiu. 

P&trius, a, um, ojcowski, od ojca 
lub od rodziców pochodzący, po 
Todzicacb odziedziczony, fucdus, 
regnum; stąd: patria, ae, i. oj¬ 
czyzna, miejsce urodzenia; stąd: 
patrius, a, nm, ojczysty, krajowy, 
dii, senno, mores, nemus i t. p 

Patro, 1. sprawić, wykonać, zdzia 

20 n) w 
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lać, potas, spełnić obietnicę; 
picem, zawrzćć pokój; helium, 
skończyć wojnę; facinus, zbroić 
co, popełnić; jusjurandum (przy 
ziwircia przymierza wykonać przy¬ 
sięgę z dopełnieniem przepisanych 
obrzędów =r zawrzeć przymierze); 
pater patratus, ten z pomiędzy 
kapłanów zwanych Fetiales, który 
przy zawarciu przymierza przy¬ 
sięgę w imienin indu Rzymskiego 
składał. 

Fatrocinlum, ii, ». opieka, pomoc, 
mianowicie obrona oskarżonego; 
2) klient, si tu in patrociniis tuen- 
dis consuetudinem tuam serras. 

Patroeinor, 1. bronić, opiekować 
się, alicni. 

Fatroolea, is, lnb -os, i, m. syn 
Menecyusza, przyjaciel Achillesa, 
z pod Troi. 

FEtrd&a, ae, i. obronicielka, opie¬ 
kunka. 

Fatrónus, i, m. obrońca, opie¬ 
kun , patron, który miał pieczę 
nad pojedynczemi osobami (klien¬ 
tami), tudzież miastami i prowin- 
cyami, stawał w ich obronie, 2) 
po wyzwoleniu niewolnika pan je¬ 
go dawniejszy był jego patronus; 
3) w ogóle: obrońca sądowy, can- 
sae p. lub samo patr. 

Fat.ru*Ile, e, pochodzący od brata 
ojcowskiego, frater lub samo pa- 
truełis, brat stryjeczny, tudzież 
syn siostry ojca; 2) tyczący się 
synów brata ojcowskiego, im wspól¬ 
ny, do nieb należący, dona. 

Fatruus, i, m. stryj, wuj,—prze¬ 
noś. ganiciel, przyganiacz, zwłasz¬ 
cza młodzieży, ne sis patrans mi¬ 
ii; prtym. patrans, i, nm, stry- 
jowski. 

Fatulcius, ii, m. (ed pateo), przy¬ 
domek Janusa, z powodu, że w cza¬ 
sie wojny świątynia jego stała o- 
tworem; 2) imię fizymskie; stąd: 
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nomem Pttulcianum, dłng Patul- 
cyusz*. 

Fatuiu*, a, um, otwarty; fenectra; 
rozłożysty, szeroki, rami. quercus. 

Paueitao, Stis, i. mała liczba, nie- 
wielość, oratorom, hostiom. 

Fauoulus, a, um. maluczki (co do 
liczby), zwykle w licz. mn. bar¬ 
dzo mało, niewiele. 

Fauoua, a, zwykle w licz. mn. ma¬ 
ło, niewiele, paucis diebus w kil¬ 
ku dniach; rzeczow. pauci, niewie¬ 
lu (domyśl, bomines), paucis teme- 
ritas est bono; pauca, mała ilość, 
in pauca conferam, w kilku sło¬ 
wach zamknę, krótko powiem; iu 
paucis alicni carom esse (być bar¬ 
dzo miłym, lubionym). 

PauMtim, przytl. pomału, zwolna. 
Faulisper, pitytl. trochę, na chwi¬ 

lę, na krótko, intermittere proc- 
lium. 

Paulo, patrz paulus. 
Faululus, maluebny, bardzo mały, 
rzeczow. paululum, małość, mała 
rzecz, drobnostka, paululum est, 
quod reqniram; przyst. trochę, nie¬ 
co, operiri, respirare. 

Paulus, a, um, mały, rzectow. pan¬ 
iom , drobnostka, nihil aut paulum 
abstulerat; post paulum, w krót¬ 
kim czasie; paulo przy stop. wyż. 
nieco, ttochę, melins; przyit. 
paulum i paulo, nieco, mało, com- 
morari; reercare; paulo antę, nie¬ 
co pierwej; paulo post, wkrótce 
potćm. 

Paulus, i, w. Rzymskie nazwisko. 
Pauper, Eris, ubogi, cierpiący nie¬ 
dostatek; rzecioio. biedak, żebrak. 

Fsuporios, ci, f. ubóstwo, niedo¬ 
statek. 

Faupóro, 1. zubożyć, przyprowa¬ 
dzić do ubóstwa, aliquem ali- 
qua re. 

Faupertaa, Uis, i. ubóstwo, nie¬ 
dostatek, nędza. 
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hw, ae, I. przerwa, przestanek. 
Paoaeo, ae, i, (gatunek oliwek. 
Feuslał, ae. sławny malarz z Sy- 
cyonu; stąd: PausiScus, a, mu, 
tyczący się Pauzyasza. 

Paurlllńlna, i patmllus, a, om, 
bardzo mały. 

Fawafactoa, a, run, przestraszony, 
przelękniony. 

Fawao, pari, 2. bać się, lękać aię, 
drżćć ze strachn, paret ?.gn* lu¬ 
po*; noritate; ad omula; także: 
z tryb. bez. laedere; payens, lę¬ 
kliwy, bojażliwy, stroskany. 

Fawołoo, 8re, lękać się, trwożyć 
się. 

Pavide, przysł. lękliwie, z trwogą, 
fugere. 

Fa-ridti*, a, ram, lękliwy, pełen 
obawy, przestraszony, Lepus, aycs; 
prtytl&wkotco: pandom, bojażli- 
wie, z bojażnią, paridum blaudi- 
ta, poet-; 2) bojażń wzbudzający, 
religio. 

PaTtsnanto, 1. układać posadzkę. 
Farlmentum, i, <*• gatunek po¬ 
sadzki. 

Favio, 4. ubijać, tcrram. 
Favito, are, lękać się, drżeć. 
Faro, Snis, paw’. 
Fawor, Siis, w drżenie, bicie ser¬ 
ca z powodu jakiego gwałtowne¬ 
go uczucia; corda ezsultantia pa- 
-or baurit, poet.; 2) strach, wiel¬ 
ka bojażń, paror omnes occuparit; 
ze spój. ne, paror capit mllites, 
ne ruluus esset mortiferum; 3) 
Strach jako bóstwo, któremu Tul- 
ius Hostilius świątynię wystawił. 

Far, picis, i. pokój; ttkio: bogi¬ 
ni pokoju; in pace lub pace, w cza- 
sie pokoju; cum bona pace dimit- 
tere, rozstać się w dobrej przyja¬ 
źni spokojnie; 2) pozwolenie, pa¬ 
ce tua, za pozwoleniem; paco ali- 
cujus loqui; dicere; 3) laska, po¬ 
moc, dirum ; mauium acdeae; pa¬ 

com deorram Mtposceie; 4) spokoj- 
ność, animi. 

FaziUaa, i, m. kotek. 
Peooitum, i, n. wykroczenie, wi¬ 
na, grzech, błąd. 

Feoo&tuo, us, m. błąd, racbybis- 
nie, in manifesto p. tenebatur, 
naocznie mu dowodzono. 

Foooo, 1. błądzić, wykroczyć, prze¬ 
winić, grzeszyć, iu m lub inali- 
quem (względom-), in aliqua re, 
w jakim przedmiocie; Torbo lub 
intra rerba, mową; multa, wielo 
błędów popełnić; oderunt pecca- 
re boni. 

Fecten, Ms, n. grzebień; 2) pło¬ 
cha, narzędzie tkackie, grępla do 
czesania wełny, grabie; 3) zała¬ 
mywanie rąk w utrapieniu, digi- 
tis intor se pectine juuctis; 4) prę¬ 
cik, narzędzie, którem uderzano 
strony lutni, pectine pulsat ebur- 
no; stąd: pieśń, poemat, alterno 
pectine (o wierszu elegiackim, do 
którego uaprzomian wchodzi he- 
xameter i peutamoter). 

Facto, pexi, pexum, 3. czesać, pe- 
xus, uczesany; restespexa, suknia 
obfita w wełnę, nowa, nie wy¬ 
tarta. , . 

Feotu*. łiris, «- pierś, kosc pier¬ 
siowa; poet. żołądek; — przenoś, 
o) serce jako siedlisko uczuć, skłon¬ 
ności, odwagi, toto pectore, z całe¬ 
go serca; homo sine pectore; for- 
ti p., odważnie; pectus capax bo- 
nae spei; poet. o osobach: cala 
sororum pcctora, miło siostry; b) 
dusza, myśl, rozum, toto pectore 
ćogitare; poetj non tu corpus eras 
sino pectore; excidere pectore ali- 
cujus, hyc zapoinniauym od ko¬ 
go; oculis pectoris hansii. 

Feou, u, n. w licz. mu. pecna, 
trzody, bydlęta. 

Feoulriua, a, urn, ściągający się 
do bydła; res, hodowanie bydła 
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rzrczow. a) pecuarius. ii, *•. utrzy¬ 
mujący bydło; w licz. ran. dzier¬ 
żawcy skarbowych łąk i pastwisk 
na prowincyi; b) pecuaria, ae, i, 

hodowanie bydła, u późu. pis.; 
pccaaria, oram, it. trzody bydląt, 
poet. 

Pecul&tor, oris, ». dopuszczający 
się kradzieży skarba publicznego. 

PeeuUtus, as, m. kradzież skarbu 
publicznego. 

PocullŁria, e własny, właściwy, 
testis, hoc mihi peculiare fuerit; 
szczególny, osobliwy, nadzwyczaj¬ 
ny, munus, cdictum, proriucia. 

Peoulio, 1. obdarzyć kogo własno¬ 
ścią, udarować; peculiatus, a, um, 
obdarzony własnością, zbogacony. 

Peofllium, ii, n. właściwie mają¬ 
tek składający się z bydła; stąd 
w ogóle majątek, cupiditas pe- 
culii, eura p.; własność udzielna, 
to co sobie syn zostający pod opie¬ 
ką ojca, mianowicie jako żołnierz 
lub na innćj drodze przez własny 
obrót uzbierał; pecnlia servorura, 
to co sobie niewolnik przez wła¬ 
sne zabiegi zebrał. 

Pecunta, ac, i. majątek (pierwiast- 
kowo składający się z bydła), pu- 
blica, dochody publiczne; pienią¬ 
dze, p. numerata, gotowe pienią¬ 
dze, gotowizna; pec. conficerc, ze¬ 
brać; curare, kazać wypłacić.; da- 
re mutuam, pożyczyć komu; col- 
locare focnori grariori, pożyczyć 
na wysoki procent; dies pecuniae, 
termin wypłaty; pecunias magnas 
in prorincia collocatas babent, 
wielkie summy pieniężne-; p. gran- 
dis, immanis; ritiatis pecuniis, 
falszyweini pieniędzmi. 

Peountńrius, a, um, pieniężny, ty¬ 
czący się pieniędzy; inopia rei pe- 
cuniariae, brak pieniędzy; prae- 
mia rei pec. nagrody w pienią¬ 
dzach. 

Fecunióaus, a, um, bogaty obfi¬ 
tujący w pieniądz®; rztczow. ka¬ 
pitalista. 

Peous, óris, n. bydło (jako gatu¬ 
nek); p. lanigerum, eąuinum, seti- 
gerum, tylko poetycznie o sztukach 
pojedynczych; — przenoś, o lu¬ 
dziach; imitatorum soryum pecus. 

Peous,udis, i. bydlę (jako sztuka 
pojedyncza), zwierzę, konie, ryby, 
pszczoły i L p., szczegół, owce 
i kozy; tylko poet. jako gatunek; 
czasem oznacza zwierzęta, lądowe, 
pecudes pictaeque Toiucres. 

Pedalis, e, stopowy, na stopę dłu¬ 
gi, szeroki, trabs pedalis iu lati- 
tudinem. 

Pedłrius, a, um (od pes); senato- 
res p. lub samo pedarii, niższeg' 
rzędu senatorowie, którzy jeszcze 
żadnego kuruluego urzędu nio pia¬ 
stowali. 

Pedes, podltis, m. pieszo idący, 
mianow. pieszy żołnierz, ł zbiorow. 
piechota; także: wojska lądowe;— 
przenoś. = plebejus. 

Fedestcr, stris, stre, pieszy, co- 
piae, i ezercitus łub u póżn. pis. 
samo pedestres, wojsko piesze, pie¬ 
chota, także wojsko lądowe; scu- 
tuin, pugna, proelium ped., tarcza, 
bitwa piechoty, lub wojska lądo¬ 
wego; iter. p. podróż lądem; — 
przenoś, ą) plcbejuszowski, ordo; 
b) prozaiczny, mową niewiązaną 
wyrażony, historiae; lnb prosty 
bez poetycznego polotu, senno, 
Musa. 

Fedetentim, przysl. noga za no¬ 
gą, powoli, zwolna. 

Pedica, ae, i. sidło, więzy. 
Pedioulus, i, m. nóżka; 2) wesz. 
Pediseąuus, a, um, idący za kim; 
marna, sługa; — przenoś, scientia 
p. eloquentiae. 

Pedit&tus, ns, m, wojsko piesze. 
Pedius, a, um, nazwisko Bzym- 
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skiego Todu; takie: do Pedyusz* 
należący. 

Pedo, pepedi, pedłtum, 3. posz¬ 
cząc wiatry z siebie. 

Pedueaeu*, a, om, imię Bzym- 
skićj familii; także: do Peduceu- 
sza należący. 

Pędom, i, n. laska pasterska. 
Pedum, i, n. miasto w Lacynm; 
stąd: Pedłnus, a, om, Pedański; 
neaoic. Podani, orom, m. mieszkań¬ 
cy miasta Pędom. 

Ptciais, Tdis, i. nimfa źródeJ; po¬ 
rów. Pcgąsos. 

Pega*us, lob -os, i, ta. Pegaz, 
koń skrzydlaty, powstał ze krwi 
Mednzy; gdy w ziemię uderzył 
kopytem, wytrysnęło źródło Hip- 
pocrene; imi( posp. posłaniec, go¬ 
niec; stąd: Pegasis, Idis, i- ty¬ 
cząca się Pegaza, nndac, źródła 
muz; rzeaow. Pogasides, mnzy. 

Pegma, Stis, n. rzecz złożona z de¬ 
sek; półka na książki, szafa. 

Pejero, 1. fałszywie przysięgać, 
jus pcjeTatum, krzywoprzysięstwo. 

Pejor, pejos, patrz malos, małe. 
Pelagiu*. a, om, =: maritimns. 
Pelag0n.es, om, ta. Pelagonowie, 
mieszkańcy krainy zwani] Pela- 
gonia, ae, i. i w Macedonii półno¬ 
cnej, także: imię miasta tamże. 

Pelagii*, i, n. morze; poet. woda 
rzeki, pelago premit arra. 

Pelasgi, orum, ta. Pelazgowic, pier¬ 
wiastkowi mieszkańcy Grecyi; poet. 
w ogóle: Grecy; stąd: a) Pelas- 
gias, Sdis, i Pelasgis, Idis, f. 
Pelazgijska, Grecka; S) Pelasgus, 
a, um, Pelazgijski, Greeki. 

Pelethronli, orum, m. przezwisko 
Lapitów, mieszkańców Tessalii, Pe- 
letbronins a, om, Peietroński, ty¬ 
czący się Lapitów. 

Pełen*, ei, lub -eos, m. król Tes¬ 
salii, syn Eaka, brat Telamona, 
mąż Tetydy, ojciec Achillesa; 

stąd: a) Peliacus, a, om, do Pe- 
lcusa lob Achillesa należący: b) 
Pelldcs, ae, m. Pelida (Achilles) 

Pelta*, adis, i. patrz Pelion. 
Pelis*, ae, m. król Tessalii, brat 
Neleusa, P.zona (Aeson), teść £d- 
meta; stąd: PeliSdes, um, i. cór¬ 
ki Pcliasa (Alcestis i innej. 

Pelidee, patrz Peleus. 
Pellgni, ormn, m. lud wSamninm, 
głośny z czarodziejstw; stąd: Pe- 
liguus, a, um, należący’ do Peli- 
guów, frigora; anus P., czaro¬ 
wnica. 

Pelion, ii,». góra w Tessalii; stąd: 
a) Polias, adis, f. tycząca się gó¬ 
ry Pelion, arbor; 6) Pelius, a, nm, 
odnoszący się do góry Pelion. 

Pełła, ae, lub Pelle, es, i. mia¬ 
sto w Macedonii; stąd: Fellaeus, 
a, om, Pellejski, w ogóle: Ma¬ 
cedoński; a ponieważ Aleksander 
zdobył Egipt, stąd o poet.: Egipski. 

FeUax, Scis, zwodniczy, podstę¬ 
pny, Ulysses. 

Pelleotlo, ónis, i. odczytywanie. 
Pellex, Icis, ż. nałożnica. 
Pellic&tus, us m. nałoinictwo. 
Pelliolo, lexi, leetum, 3. wabić, 

nęcić, ciągnąć do siebie, aliąuem 
ad so, popalam in scrvitutcm, 
animum adolescentis. 

Fellloula, ae, i. skórka, pellicu- 
lam corare, dogadzać sobie zby¬ 
tecznie. 

Pełli*, is, i. skóra, futro, capri- 
na, leonis; do okrywania namio¬ 
tów zimowych: tabernaculi pelles; 
sub pcliibus conlineri; do powle¬ 
kania tarcz: pcliibus scuta iiidu- 
cere; do obawia i okrycia ciała: 
pes in pelie natet; pcliibus tecta 
tempora; — przenoś, detrahere ali- 
cui pełłem, wykryć czyją wadę; 
także o pozorze, powierzchowno¬ 
ści, speciosus pelle decora. 

Pet litu*, », um, okryty skórą, fu- 
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trem; ores p., okryte lub obszyte 
owce dla zachowania piękności 
wetny. 

Pelio, pepuli, pulsum, 3. trącać, 
uderzać, tłuc, terrant pede, tu¬ 
pać; fores, kołatać, stukać; puor 
pulsus, obity; poet.: vulnere pul- 
aus, raniony; — przenoś, a) poru¬ 
szyć, wzruszyć, zrobić wrażenie, 
aniaium auresąue; risa mentem 
acriter pepulerant, b) uderzać, ugo¬ 
dzić, dotknąć, nulla me pepulit 
iusignis injuria; 2) uderzając lub 
trącając do działania, do ruchu 
pobudzić, nerros in ftJibus, ły- 
ram, sagittam; poet.: Haemum, 
wstrząsnąć; — przenoś, pobudzać, 
dać powód, longi sennonis iui- 
tium; 3) wypędzić, wydalić, od¬ 
dalić, usunąć, z pfzyim. ei lub 
a i przyp. 8 lub samym przyp. 6 
na pyt. skąd; lub z przyim. in 
i przyp. 4 na pyt. dokąd; także 
z 6 na pyt. ezćm, wlaśc. i prze¬ 
noś.; mianowicie: a) przymusić do 
ustąpienia, odeprzeć, odpędzić, 
hostium aciem; hostes; pulso Nar- 
seo; pellor ab agris; flumen pel- 
litur; stąd: do ucieczki przymu- 
sić, pobić, pogromić, porazić, ho- 
stes, ezercitum, adrersariorum co- 
pias; b) z miasta, z kraju, z po¬ 
siadłości wygnać, wypędzić, ali- 
quem ciritate, in ezsilium: prae- 
tidium ex arce ; possessionibus: ut 
Tarquinii pellerentur; pulsu re- 
gibue. 

Peliuoeo, i perlficeo, luxi, 2. prze¬ 
bijać się, świecić przez co, wy¬ 
chodzić na jaw, lnx pcrłncens. — 
przenoś, przebijać ssę, być wido- 
cznem, annse perłccet ex iks vjr- 
tntibus; 2> być przezroczystym, 
pcrłncens aether, amictus;—prze¬ 
noś. perincens orano, mowa jasna, 
zrozumiała. 

Fallucidus, i perlucidus, a, na 

przezroczysty, fons; bardzo jasny, 
stelia. 

Felops, Pelópis, m. syn Tantala, 
mąż Hippodamii, zięć Enomausa, 
ojciec Atreusza i Tyestesa, przy¬ 
był z Azyi Mniejszćj do połu¬ 
dniowej części Grecyi i nadał jej 
nazwisko Peloponezu. Stąd:«)Pe- 
lopóias, Sdis,l. tycząca się Pelopo¬ 
nezu, Peloponezka, poet.; b) Pelo- 
póius, a, urn, należący do Pelopsa; 
rzeczom. Pelopeia, osoba z famili 
Pelopsa, poet Peloponezka.; c) Pe- 
lopóus, a, um, należący do Pe¬ 
lopsa; poet. Peloponezki; rzeczom. 
Pelopea, wnuczka Pelopsa, córka 
Tyestesa; d) Pelopidac, arum, m. 
Pelcpidowie, potomkowie Pelopsa; 
e) PeloponnCsus, i, i. Peloponez 
stąd. a) Pelopounenses, ium, *». 
mieszkańcy Peloponezu, fi) Pelo- 
ponnessScus i Peloponnesins, a, 
um, Feloponezki i Peloponnesii, 
crum, m. mieszkańcy Peloponezu. 

Folórls, idis, i. gatunek muszli. 
Felóros, i, m. przylądek w półno¬ 

cno-wschodniej części Sycylii: stąd: 
Pelorias, Sdis, i Peloris, idis, *. 
należąca do przylądku Pelora. 

Felta, ae, i. mała, lekka tarcza; 
stąd: peltastao, arum, m. żołnie¬ 
rze taką tarczą uzbrojeni. 

Pelusium, ii, n. miasto w Egip¬ 
cie; stąd: Pelnsius i PelusiScus, 
a, um, Peluzyjski, należący do 
miasta Peluzyum. 

Felris, is, i. miednica. 
Fen&riua, a, um, śpiżarniany, cella 
Fen&tes, ium, m. z wyrazem dii, 
lub samo P , bóstwa domowe, opie¬ 
kuńcze rodziny, {minores, fami- 
liares, prirati); bóstwa opiekuń¬ 
cze kraju, państwa (majores, pu- 
blici); stąd : mieszkanie, dom, sie¬ 
dziba, nostns succedo penatibus 
hośpei.; poet.: o ulu pszczół 
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Penltbjer, era, erum, noszący bó¬ 
stwa domowe, Aeneas. 

PeaAeo, pcpendi,2. wisieć, ha lub 
ei arbore; lit corrice; do eollo: 
ufhltt pendent ab humero; dul¬ 
ce* pendent circuin oscula (ora) 
nati, poet.; być obwisłym, spadać, 
obwisnąć, fluidos pendere laeer- 
tos; palcaria p. a mento; zawiesić 
się, cur aliąuis de trabe pepen- 
dit?; unosić się, bojąc, niby wi¬ 
sieć, nnbes p. in aerc; pendere 
pennis (latać); illic prora pepen- 
dit; tcopulns p. wznosi się; trzy¬ 
mać się czego, przebywać gdzie, 
in liminc alicnjns, poet.; — prze¬ 
noś. m) w ogóle: ex lnb ab ore 
alicujua p., uważnie przysłuchi¬ 
wać się; orania mmt bominnm te- 
nui pendentia Sio (o niepewności 
rzeczy ludzkich); ft) pochodzie, ez 
una origiue: qnum ejus origo pa¬ 
tena a Kuma P. penderet; być 
od kogo lub od czego zawisłym ia- 
leiec, polegać; ei ipio rerbo tota 
causa pendebat: ex panna rebus 
saepc magnarum mementa pen¬ 
dent; e) zawiesić czynność, zanie¬ 
chać, pendent opera intern pta, 
poet.; być niepewnym, chwiać się, 
wahać się, animo, ammis tub ani- 
mi; pendentes animi (wahające się) 
także: pendet bclli fortuna, los 
wojny niepewny; być blizkim upad¬ 
ku, pendentem amicnm corruere 
patitur. 

Pando, pependi, pensum, 3. wa¬ 
żyć. odważyć herbae pensae; — 

rzenoś. rozważać, rozeznawać, są- 
zic, res non yerba; res ex le- 

vi conjectura, sądzić o rzeczach 
z bezzasadnego domniemania; oce¬ 
niać, szacować, aliqucm non ex 
fortuna, sed ox rirtnte; magni, 
plurimi; pani, minons, wyso¬ 
ko, nitko; mało, mniej. Stąd: 
aj piacić, wypłacać (ponieważ sta¬ 

rożytni wartość pieniędzy ozna¬ 
czali wagą) pcciiniam,vectigal, tri- 
bntuzn, stipendinm, bina minia 
aeris, partem usurae; — przenoś, 
ponosić, cierpieć, co się zasłuży¬ 
ło, przypłacić czćm (ponieważ da¬ 
wniej kary opłacano pieniędzmi) 
pocuam, snpplicinm, ignominiam, 
temeritatis maenas pocnas; ó) wa¬ 
żyć, być ciężkim, minus pondo 
octoginta. 

Fendulue, a, um, wiszący, obwi¬ 
sły, pochyły;—przenoś, niepewny, 
wątpiący, »pc. 

Pene, przytl patrz paenc. 
Peneia, i Peneius patrz Feneus. 
Fenslópa, ae, i -6, es, i. żona Ulis¬ 
sesa. matka Tclemak; stąd: Pe- 
neiopBus, a, nm, należący do Pe- 
nelopy. 

Pen as, przyim. rządzi przyp. 4 
przy, co do miejsca, penes quem 
raiłeś sit; w ręku, w posiadaniu, 
w mocy, penes reges summa po- 
testas est, w ręku królów jest naj¬ 
wyższa władza; penes te culpa est, 
twoja wina; penes te es? czy je¬ 
steś przy zdrowym umyśle? 

PenetrćbUis, e, przenikliwy, cor- 
pus p. telo; przenikający,. frigus, 
poet. 
Penetr&Us, e, wewnętrzny, środ¬ 
kowy; rzcczcno. penetraie i pene- 
trai, alis, tu w licz. mn, peuetra- 
lia, wewnętrzna część domu lub 
świątyni. 

Fenitro, 1. przenikać, wkradać się, 
wchodzić, wciskać się, przedzierać 
się, wiaś. i przenoś, ad urbes, ad 
aures, in palaestratn; ad senaum 
judicis: bominnm ratio iu coelum; 
także przech.: sinus Illyricos; pe- 
netratb gentibns. 

Fanfius, lub ćos, i, » główna rze¬ 
ka w Tessalii; jako bożek rzeetny, 
ojciec Cyreny, atąd: a) Peneia, 
Mis, i. należąca do tćj rzeki, un- 



Pea ioillu m 610 FentCris 

da; b) PenSius i Pengus, a, mn, 
należący do tćj rzeki, od niój 
przerżnięty, arva, Tempe. 

PenioiUum, i, ». lub -us, w». pę¬ 
dzel; stąd: przenoś, o malarstwie 
i stylistycznym przedstawieniu. 

Peninsula, patrz paeiiiusala. 
Feuinus, patrz penninus. 
Fenie, is, m. ogon, członek męzki. 
Fenltus, przysł. wewnątrz, głębo¬ 
ko, p. in Thraciam se abdidit, 
saznm p. eicisum; daleko, p. re- 
postas gentes; terrae penitns pe- 
nitusqne jacentes, poet.; -przenoś, 
głęboko, ea animis p. mandate; 
b) usilnie, serdecznie, rogare; c) 
lokładnie, gruntownie, Tidcre, nos- 
so, perspicere, intelligere, perz i- 
dere; d) zupełuie, całkowicie, Dal- 
matia p. tum subacta; se p. por- 
diderunt; p. eipers alicujus rei; 
p. difiidere; non p. reprehen- 
dere. 

Peniua, ii, m. rzeka w Kolchidzie. 
Ferma, ae, ż. pióro, w licz. poj. 
i mn. skrzydła; latanie lot; poet. 
pennas erplicare, ccleritate pen- 
nae e tfu go re necem; pióra u strza¬ 
ły i strzała, poet.;—przenoś, pen- 
nas mihi incidcrant, podcięto mi 
skrzydełka; także: hnmilis dcci- 
sis peunU, pozbawiony majątku. 

Pannatue, a, urn, skrzydlaty, 
w pióra i skrzydła opatrzony. 

Penuiger, era, erum, skrzydlaty, 
mający pióra i skrzydła, geuus 
animautium. 

Penninus, a, um, Peniński, mons 
lub samo Penninus, góra ś. Ber¬ 
narda; Alpes lub juga, pasmo 
gór od góry ś. Bernarda, aż do 
I. Gotarda. 

Pennula, ae, f. piórko, skrzy¬ 
dełko. 

Fensllis, e, wiszący, zawieszony, 
urse; na arkadach urządzony, wi¬ 
szący, hord. 

Pensio, Oni*, i. płaca, termin wy¬ 
płaty; u póżn. pis. nakład, po¬ 
datek. 

Pensito, 1. ważyć, ściśle odwa¬ 
żyć, lanam; przenoś, dokładnie 
rozważyć, roztrząśnąe, aliqnid;2) 
wypłacić, zapłacić, rectigalia, stl- 
peudium; praedia, quae pensitant, 
posiadłości, od których należy się 
podatek, danina 

Penso, 1. ważyć, odważyć, au- 
rnm; — przenoś, a) rozwal, roz 
poznawać, zastanawiać się nad 
czćm, mićć wzgląd na co, ho¬ 
stia tires; consilium, honesta; stąd: 
z przyim. ei i 6 przyp. lub sa¬ 
mym 6 przyp. oceniać, szacować, 
mniema ex factis; scrlptores cadem 
trudna; Tires magis oculis quam 
radone; z przyp. 6 porównywać, 
adrersa secnndis; nova maleficia 
Teteribus malefactis; b) nagradzać, 
powetować, beneficiaimpensa e\i- 
gua; 2) zapłacić, opłacić, aliquid 
aliqua re; — przenoś, odpokutować 
za co, przypłacić czem. vulnus 
Tułnere; nece. 

Pensum, i, n. rzecz odważona, 
mianowicie wełna rozdawana nie¬ 
wolnicom pod wagą na robotę 
dzienną, stąd: pensum trahere; 
carpcntes pensa puellae; przenoś, 
zadanie, powinność, urząd. 

Fenaus, a, um, ważny, stąd: ni¬ 
hil pensi habere, mićć za nic, nie 
dbać, być na wszystko obojętnym; 
ncc qnicquam pensi habere lub, 
ducere, żadnej wagi, żadnej war¬ 
tości do czogo nie przywiązywać, 
nie uważać na co. 

Fentelicus mons, góra w Attyce 
stawna białym marmurem; przy¬ 
miotnik Pentelicus, a, um, nale¬ 
żący do tćj góry, Hermae, po¬ 
piersia zrobione z marmuru tćj giry. 

Fsntóris, is, i. okręt o pięcia rzę¬ 
dach wioseł. 
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Peatheoilfe, ae, i. królowa Ama¬ 
zonek , sprzymierzona z Pryamcm. 

Fentheus, ei, Inb eos, m. król 
Tebański, wnnk Kadnrasa; stąd: 
n) PenthSus, a, tfm, do Penteu- 
ga odnoszący się; 6) Penthldes, 
ae, m. potomek Penteusa (Liknrg). 

PenUria, ae, i. niedostatek, brak 
czego, edendi, cibi, civium. 

Pen.ua, us inb i, m. i i. lub pe¬ 
nom, i, *• lub penus, Sris, n. 
zapas żywności, jej skład. 

Peparóthua, lub -os, i, i. wyspa 
na morzu Egiejskićm z miastem 
tegoż nazwiska- 

Feplum, i, n. lub -us, i, n. su¬ 
knia zwierzchnia wspaniała, którą 
na uroczystości obchodzonej co lat 
pięć w Atenach na cześć Miner- 
wy strojono jej posąg; 2) w ogó¬ 
le: zwierzchnia szeroka suknia ko¬ 
bieca. 

Per, pnyim. rządzi pTzyp. 4; 1) 
w przestrzeni, a) oznacza: przej¬ 
ście przez nią, przez, po, z: san- 
guis per renas in omne eorpns 
diffunditur. permanus, z ręki do 
ręki; p- domos, z domu do do¬ 
mu; b) oznacza ruch w jakićm 
miejscu lub znajdowanie się, roz¬ 
łożenie się na nićm przedmiotu, 
po, wśród, transire p. corpora, 
przejść po trupach; eqoites per 
oram maritimam erant dispositi; 
spuina fluit p. armos; p. forum; 
p. munitiones; p. gradus, p. ma¬ 
rę; p. temonem; p. silras p. ca¬ 
stra, p. compita, p. herbas; p. fe- 
ras; ire p umbras, w cieniu, 
w krami® podziemnej, p. Apo- 
iiam, p. Itaiiam;—przenoś, ozna¬ 
cza a) przejście przez różne oko¬ 
liczności, przez różne koleje, per 
tot imperia ad sarninom fastiginm 
erectus; p. multa ac raria officia 
atque honores ad administratio- 
nem zenit; per rarios casus, per 

tot dismimina rerum tendimus in 
Łatium; per omnia, wszędzie, we 
wszystkićm; fortuna per omnia 
humana potens; b) środek czyli 
narzędzie: przez, za pomocą, per 
Anci filios occisus est; i tak zwy¬ 
kle o osobach: per me, per te, 
per so, sam z siebie, sam przez 
się, bez pomocy, per me tibi ob- 
stiti; per se rirtus esset eipeten- 
da; ea facere ipsa per so laeti- 
tiam; także: per literas, listownie; 
per epistolas et munera rogatus; 
per insidias cacsi snut; p. manus, 
rękami; per Tim, p. contumeliam; 
p. Tirtutem; p. simulationem; p. 
causam, p. iudum et jocum; c-zę- 
ścićj jednak używa się w tćm zna¬ 
czeniu przyp. 6; p. fidem failere 
aliquem, pod pozerem, pod za¬ 
słoną dobrćj wiary oszukać kogo; 
c) zasadę, czyli powód: dla z, 
przez, * przyczyny, per aotatem, 
p. avaritiam, p. metum, p. glo- 
riam; p- iram; per haec, dla te¬ 
go; szczegół, o osobach lub rze¬ 
czach, które za pomagające lub 
przeszkadzające przyczyny są uwa¬ 
żane: dia, z, z przyczyny, nrhs 
recipi, per Antiochum, non po- 
terat; si p. valetudinem posses, 
gdyby ci stan zdrowia pozwolił; 
si per fata licnisset; per me li¬ 
cet, z mojćj strony,-co do mnie, 
nie przeszkadzam ; si per te frui 
libertate non licet, z twojćj przy¬ 
czyny; si per tos licitum erit, je¬ 
żeli z waszćj strony nie będzie 
przeszkody; stąd: przy prośbach, 
zaklinaniach, przysięgach, dla, na, 
oro te per deos, per dertram; 
i t. p. per deos jurare; per deos 
immoTtales; 2) co do czasu: a) 
przy wyrażeniu trwania czynno¬ 
ści, na pyt. jak długo? przez, per 
ąuinos aics; deeem p. dies ludi 
sunt facti; per duas noctes; p. duos 



Pef » 812 Pertrgutni 

menses; p. hosce annos; p. septcm 
reges; p. biduum; A) na pytanie: 
kiedy? podczas, w, per eos dies; 
p. noctcm; p. idem tempus; p. hoc 
tempus; per somnum; p. conci- 
iinm; per indos; p otia; p. in- 
dncias; p. multa bella. 

Fora, ae, i. wór, torba. 
Perabrfurdun, a, um, bardzo nie¬ 

dorzeczny. 
Peraoconunodfttus, a, um, bar¬ 

dzo stosowny, przyzwoity. 
Peracer, cris, cre, bardzo ostry. 
Peraoerbua, a, um, bardzo cierp¬ 
ki, przykry, peracerbum mihi ost. 
bardzo mi jest przykro. 

Peraotlo, ónis, i. wykonanie, usku¬ 
tecznienie; 2) dokończenie, aetatis. 

Peraoiito, priytł. bardzo ostro; — 
przenoś, dowcipnie, przenikliwie. 

Paraodtus, a, um, bardzo ostry, 
o glosie; bardzo donośny;—prze¬ 
noś. bardzo dowcipny. 

Peradolesoena, tis, mlodziuchny. 
Perndolesoentulus, i, m. młodzie¬ 
niaszek. 

Peraea Bbodiorum, pobrzeże w po¬ 
łudniowej części Karyi. 

Peraaa, ae, i. miasto w Argoii- 
dzie. [żnicy. 

Peraeąue, prtytł. równie, bez ró- 
Per&gito, 1. gonić, poruszać, nie¬ 

pokoić, hostes. 
Porigo, egi, actum, 3. przerabiać, 

przewTacac, uprawiać, bumom; 
odbywać, navigationem, cursum, 
concilia, conTentus, comitia; — 
poet. quum sol duodena peregit 
signa; stąd: przeżyć, przepędzić, 
vitam, aetatem, noctcm; wykonać, 
uskutecznić,incepta, mandata, po- 
stnlata; jusjuramlnm; dokończyć, 
coeptas antę laudes; cetera, ut or- 
sni est, peregit; consul&tu perae- 
to, po ukończeniu konsulatu; do¬ 
prowadzić do końca, odegrać, fa- 
tralam, skargę, proces aż do wy¬ 

rzeczenia wyroku doprowadzić, 
causam rei, albo ścigać oskarżo¬ 
nego , aż do jego potępienia, póki 
nie będzie za winnego umiany, 
reum; poet. ense latus, przeszyć, 
przebić; dona p. porozdawać da¬ 
ry; fortunata p. wytrzymać, znieść; 
opisywać, bello res gestas; roz¬ 
myślać, rozważać, animo aliquid 

Feragratio, óms, i. wędrówka, 
przejażdżka. 

Foragro, 1. przejść, przejechać, 
przewędrować, zwiedzać kraję, pro 
rinci&a, agros; poet: litora classe; 
bier. terras esse peragratas;—prze¬ 
noś. latebras suspiciocum, prze¬ 
niknąć, odkryć powody do po¬ 
dejrzeń; bj bez przyp. 4, dojść, 
dostać się gdzie;— przenoś. «a fa¬ 
ma peragrarit; per animos homi- 
nnm, przeniknąć skrytość umy¬ 
słów ludzkich. 

Feramana, tis, bardzo przywią¬ 
zany, nostri. 

Peramantor, przyul. bardzo mile, 
uprzojmie, serdecznie, observare 
aliquem. 

Perambulo, 1. przcebodzić, zwie¬ 
dzać, rura; — przenoś, frigns pe- 
Tambnlat artus, zimno przenika 
członki; crocum fioresqne per- 
ambulat fabuła (o ulubionój sztu- 
co teatralnój) poet. 

Paramplus, a, um, bardzo wiel¬ 
ki, b. obszerny. 

Feranguate, prtytl. bardzo ciasno, 
b wązko. 

Peranguatus, u, um, bardzo cia¬ 
sny, bardzp wązki, ftetum, via. 

Porantląuua, a, um, b. dawny. 
FeTappoaitus, a, um, bardzo sto¬ 
sowny, b. przyzwoity, aliciti. 

Pararduua, a, um, bardzo trudny 
do wykonania, perarduum est do- 
monstrare. 

Porargdtua, a, um, bardzo do 
wcipuy. 
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PerannStna, a, um, dobrze wbro- 
jony. 

Poriro, 1. przeorać;—przonoś. ą) 
po miawzczyć, rugis ora; b) pisać, 
blandis zerbis. 

Pmitente, przysi. bardzo uważ¬ 
nie, andiro. 

F«»>« Ui, a, on, bardzo uważ¬ 
ny, animus. 

Ferbaoohor, 1. spędzić na biesia¬ 
dach. maltos dics. 

Perbettus, t, om, bardio <zczę- 
śhwy. 

FerbeUe, przytl. bardzo dobrze, 
zgrabniutko. 

Ferbene, przytl. bardzo dobrze. 
Perbsnewólua, a, um, bardzo ży¬ 
czliwy, alicui. 

Perbenigne, prryał. bardzo ła¬ 
skawie. 

Ferbibo, bibi, 3. wypić, wyssać; - 
przenoś, brać w siebie, wciągać, 
terra lacrimas [mojący. 

Farblandus, a, urn, bardzo Uj- 
Perbonus, a, um, bardzo dobry. 
Perbrewls, e, bardzo krótki, p. 
temporc Inb gamo perbreri, w krót¬ 
kim bardzo czasie. 

Forbroriter, przysl. bardzo krótko, 
ezponerc, attingere. 

Peroalłeaoo, calłui, 3. odrętwieć;— 
przenoś, stracić czucie, ciritatis 
paticutia percalluerat; 2) obezna- 
wac się z czćm. usum rerum. 

Feroarus, a, um, bardzo drogi. 
Feroantua, a, um, bardzo ostrożny. 
Feroelebro, 1. bardzo rozstawiać, 
rersus; na str. bier. słynąć. 

Ferośler, celeria, e, bardzo pręd¬ 
ki , rączy. 

Peroeleriter, przytt. bardzo prędko. 
FeroeUo, culi, cnlsum, 3, uderzyć 
gwałtownie, alicui femur; aliqueia 
genu; obalić, wywrócić, rzucić 
o słemtę> stąd: pobić zupełnie, 

— przenoś •) zniszczyć, 
zgubić, obalić, imperium; b) prze¬ 

razić, zatrwożyć, przestraszTĆ, ti- 
more perculsa erritas; deorumira 
percelli; perculsns plaga. 

Feroenieo, censui, 2. przęjrzćć, 
oglądać, przebiedz w racbnnnku, 
obliczyć, perć. promerita nume- 
Tando: oceniać, orationes; przejść, 
przejechać, Thessaiiam; totum er¬ 
bem. 

Perceptio, onis, i. zebranie frn- 
gum;—przenoś, poznanie, pojęcie, 
nauczenie się. 

Feruło, clri, cltum, 4. i percieo 
2. wzruszyć, pobudzić, stąd: per- 
citns; a) poruszony, pobudzony, 
uniesiony, iri; b) porywczy, ła¬ 
twy de poruszeń, burzliwy, gwał¬ 
towny, ingenium. 

Fercipio, cc pi, ceptum, 3. chwy 
tać, zbierać, otrzymać, fructm; 
(właś. i przenoś); praemia; poet.: 
auras, chwytać powietrze; otrzy¬ 
mać wrażenie za pomocą zmysłów, 
wiedzićć, słyszćć i t. p. sensibus, 
oculis (visu), auribus aliquid; lub 
samo perć., sonom, luctus, que- 
relas; fugam; percepta fugaTre- 
yirorum; percipite diiigenter, quae 
dicam (słuchajcie); perć. yolupta- 
tein, salubritatem; pojąć, rozu¬ 
mieć, nauczyć się, usum rei mi¬ 
li taris; praecepta percepta habue- 
rat; nomen perceptum usu a no- 
stns (znane, wiadome); ratioue 
aliquid; ut cito dicta percipunt; 
faciliusaliąuid; percepta artis, za¬ 
sadniczo wiadomości. 

Porodlo, l. przecedzać. 
FeroómU, e, bardzo uprzejmy, 

grzeczny. 
Feroommóde, priyst. bardzo do¬ 
godnie, b. dobrze, accidit; fac- 
tum est. 

Feroommódu*, a, um, bardzo do¬ 
godny, wygodny. 

Foroootatlo, 5nis, z. dowiadywa¬ 
nie się, zapytanie. 
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Perooutator, óris, m. zapytujący, 
wywiad ujący się. 

Peroontor i percunctor, atus, 1. ba¬ 
dać, wywiadywać się, zapytywać, 
alitjuid aliqucm aliquid,solębat ex 
me percontari discipliuam augurii; 

. a pcritis; illo me dc nostra rapu- 
lica percoutatus esl: ze zdaniem 

pyt. i względ. percunctabere doc- 
tos, qaa ratiouo. 

Ferooąuo, coxi, coctum, 3. prze¬ 
gotować; — przenoś, doprowadzić 
do dojrzałości, mora percoquit 
nvas. 

Percrebresco, crcbrni, 3. rozgła¬ 
szać się, rozszerzać się, rozcho¬ 
dzić się, fama, opinio. 

Percrópo, crepui, crepitum, 1. 
bardzo brzmieć, rozlegać się, In- 
ens pererepat vocibus. 

Peroulsua. a, nm, patrz percello. 
Peroultor, oris, »». czciciel, wiel¬ 
biciel, doctornm. 

Percunot-, patrz percont-. 
Percupidus, a, um, bardzo chci¬ 

wy; bardzo przyw.ązany do ko¬ 
go, tui. 

Peroupio, 6re. mocno pragnąc. 
Percuridaas, a, nm, bardzo cie¬ 

kawy. [czyć, vulnus. 
Perodro, 1. uleczyć, doskonale le- 
Perourro, cucnrri lub curri, cur- 
sum, 3. nieprzech. a) prze biedź, 
przeskoczyć, per temonem; bj po¬ 
śpieszyć dokąd, dojechać, do biedź, 
z przyim. ad lub in i 4. przyp.; 
Philam; dtato eqno Calca; 2) 
pnech. przebiedz, przejechać, »- 
grnm Picenum; conventns omnes; 
pectine tclas; poi lice chordas; iter 
(o rzekach); — przenoś, ą) prze¬ 
biegać, salnbritas omnes partes 
anni pcrcurrit; multa legendo; pa- 
ginas; hj przebiegać w mowie, o- 

owiadać, multas res oratione; quae 
reviter a te percursa snnt; o) prze- 

bicgac w myśli, multa auimo. 

Percunfttio, Oais, przebieganie, 
przejazd, Italiae. 

Perourslo, 5nis, ż. przebieganie;— 
przenoś, przebieganie prędkie 
w mewie lub w myśli rozmaitych 
rzeczy, proptor animi maltarum 
rerum breri tempore percursio- 
nem. 

Feronrao, 1. przebiegać, finibus 
nostris. 

Perouaaio finis, i. uderzenie, ca- 
pitis: digitoruin (pstrykanie pal¬ 
cami); wybijanie taktn w muzyce, 
uumerorum, intcnallorum. 

Paroussor, oris, » zabójca, zwłasz¬ 
cza nasłany, namówiony. 

Perouwnis, us, m. gwałtowne nde- 
rzenie, pchnięcie. 

Percutio, enssi, enssum, 3. prze¬ 
bić, przeciąć, przeszyć, rostro na¬ 
rom; aliquem lancea. pectus; 2) 
gwałtownie, mocno bić, uderza®, 
forem virga; januam manu; poet.: 
palmis percussa lacerlos; aliquom 
ful mino, turres dc coelo; poet 
pennas p , iatać; lyram , grać; stąd: 
a) ranić, caput. brachium gladio: — 
przenoś, zadać ranę, zrauić, bole¬ 
ścią dotknąć, nercussus yulnere 
fortuna®, calaimtate; przerazić, za- 
trwożyo, percussus atrocissimis li- 
teris, snspicioac; pectora parore; 
aliqucm inaui cogitatioue (przez 
samo nrojenie, przywidzenie na¬ 
bawić sirachu); opauować, amo- 
re; b) zabić, zamordować. aiiqncm 
fusti, secun; mann Diocletiani per¬ 
cussus est; feras; stąd: foedus, 
zawierać przymierze (ponieważ 
przy tern zabijauo bydlę na ofiarę); 
c) odrwić, oszukać, aliquem. 

Perdifficllis, e, bardzo trudny, a- 
dttus, quaestio. 

Perdtffloiliter, jpnysl. bardzo tru¬ 
dno. 

Ferdlgnua, a, um, bardzo goduy, 
aliqua re. 
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Perdlligen*, tis, bardzo pilny, ste¬ 
rowny, troskliwy. 

PerdUigenter, przi/ił. bardzo tro¬ 
skliwie. 

Ferdisoo, didid, 3. doskonało się 
nauczyć. 

Perdiserte, przytf. bardzo wymo¬ 
wnie. 

Ferdite, przytl. nader źle, se ge- 
rere. 

Perditor, óris, m. niszczyciel, rei- 
pubiicac, dignitatis. 

Perditua, a, nm, zgubiony, stra¬ 
cony, bez nadziei, bez ratunku, 
aeger, ralctndo, ros, judicia; szcze¬ 
gół. luctu, moerore (w smutku po¬ 
grążony); w znacz, mora!.: zly, 
zepsuty, nie do poprawienia, ado- 
lesceus, mores. 

Ferdlu, przytl. bardzo długo, przez 
dingi czas. 

P^rdiu turnus, a, um, bardzo diu- 
goirwaly. 

Ferdiwee, diyltis, bardzo bogaty. 
Perdix, Tcis, łn. i r. kuropatwa. 
Ferdo, dldi, dftum, 3. (daw. cz. 
tor. tryb. Ucz. perduim), marno¬ 
wać, trwonić, oleum et oper&m, 
tempus; stąd: stracić, oculos, li- 
beros, rogom, uaves, agrum, ci- 
Yitatom, imperium; przegrać spra¬ 
wę, litem, causarn; przegrać 
w grze, sic no perdiderit, non 
cossat perdcrc iusor; poet.: zabić, 
serpentem; arma p., rzucić broń, 
uciekać; zgubić, nieszczęśliwym 
zrobić, amicos; se ipsos penitus 
perdiderunt. 

Perdćeeo, docui, doctum, 2. do¬ 
skonale uczyć, aliquera; aiiquem 
aliqnid; z 4 przyp. i tryb. bez. 

Ferdoetui, a, um, bardzo uczony, 
usposobiony. 

Ferdóleo, dolni, dolTtum, 2- bar¬ 
dzo ubolewać, smucić się, z 4. 
przyp. i tryb. bez., suam Tirtotem 
irrlśui fora pćrdoluerunt. 

Perdćmo, domui, domttum, 1. pod¬ 
bić, uskromic, ujarzmić, tauros; 
pcrdomitique snnt omnes; Latium; 
Apulia. 

Ferduoo, dmi, ductum, 3. dopro¬ 
wadzić, przyprowadzić, aliquem 
Eomam; legionem in Allobrogas; 
comprehcnsos ad Caesarem; omnee 
nar es ineolumes; do pewnego miej¬ 
sca i pewnej wysokości doprowa¬ 
dzić, przeciągnąć btldowle, mu- 
ry, rowy, wodę i t. p., murum 
fossamąue ad montem; munitiones 
in castella i t. p., turris altitndl- 
nem ad contabulationcm; przecią¬ 
gnąć, doprowadzić do pewnego 
czasu, ad mediam noctem; in se¬ 
rum; ad centesimum annum; — 
przenoś, doprowadzić, rem ad ex- 
tremum casum, do ostateczności; 
wynieść, aliquem ad sum mara di- 
gnitatem; ad honores amplissimos; 
także: nakłonić, aliqucmad łubin 
suam sententiam; ad suam rolnn- 
tatem; aliquem ad se; 2) namaścić, 
corpus odore ambrosiae. 

Perductor, oris, m. stręczyciel. 
Perduellio, onis, ż. postępowanie 
nieprzyjacielskie; zbrodnia stanu, 
targuicnie się na rząd, na władzę. 

Perduellis, is, m. nieprzyjaciel 
zbrojny. 

Perduim, patrz perdo. 
Perdiiro, 1. wytrzymać, trwać, in 

longum aerum. 
Peredo, 5di, ćsum, 3. przegryźć, 
niszczyć, quos durus autor crudeli 
tabe peredit 

Peregre, przysl. na pyt gdzie? 
nie w domu, w obcej stronic, ha- 
bitare; na pyt. skąd? z obećj krai¬ 
ny, prodigia p. nuntiata; na pyt. 
dokąd? w obce strony, exire; — 
przenoś, peregre est animns sine 
corpore reloz, umysł daleko bu¬ 
ja, zapuszcza się w głębokie my¬ 
śli, poet. 
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Peragrlnłbnnduu , będący w chęci 
podróżowania. 

Feregrfnitio, ónis, i- wędrówka, 
zwiedzanie obcych krajów. 

Feregrlnator, óris, tn. wędrownik. 
Peregrirutaa, 5tis, f. cudzoziem- 
czy zna , mową i obyczaje cudzo¬ 
ziemskie, infuss est in urbem 

Feregrinor, 1. być obcym, cudzo¬ 
ziemcem, in urbe; 2) podróżo¬ 
wać ; — przenoś, animns tonge ia- 
teque peregrinatur. 

Peregrlnu*, a, urn, obcy, cudzo¬ 
ziemski, diritiae: rzeaow. cudzo¬ 
ziemiec, nie mający prawa oby¬ 
watelstwa tam gdzie przebywa, 
nieobywatel; stąd: prorincia pe- 
regriua lub sors inter peregrinos, 
urząd sędziego rozstrzygającego 
sprawy między cudzoziemcami 
przcbywającemi w Rzymie; — 
przenoś, nieświadomy, aures; ora¬ 
tor in nulta re debet esse pere- 
grinus. 

Perelegans, tjs, bardzo piękny, 
kształtny, ndatny, oratio. 

Ferełeganter, przysł. bardzo pię¬ 
knie, wybornie, diccrc. 

Fereloąuens, tis, bardzo wymo¬ 
wny. 

PeremuU, e, tyczący się przepra¬ 
wienia się przez rzekę, auspicia. 

Ferendie, prtytl. po jutrze. 
Perendinua, a, nm, pojntrzejszy, 

dies- 

Ferenna, patrz Anna. 
Ferennl ., c, cały rok trwający, 
zostający, militia;—przenoś, trwa¬ 
ły, nieustanny, continc te in tuis 
perennibtts stndiis; fons, aquae, 
amnis (nieustannie płynące); nic- 
pożyty, monimentum acre peren- 
nins. 

Forennltaa, atis, i. ciągłe trwanie, 
trwałość, fontinm. 

Ferenno, 1. trwać przez wiele lat. 

Fereo, perii (pertri), perltum, pe- 
rtre, przejść, odejść, stąd: a) zgi¬ 
nąć, przepaść, życie stracić, u- 
mrzeć, proelio, w bitwie, morbo 
lub a morbo, skutkiem choroby, 
ex Tnloeribus; pereundum sibi es¬ 
se; peream, si lub nisi lub ni, 
niech zginę, jeżeli lub jeżeli nic, 
(rodzaj przysięgi); amore, przepa¬ 
dać z mi/ości, szalenie się zako¬ 
chać; o przedmiotach nieżywot¬ 
nych: niknąć, ginąć, urbes fun- 
ditus pericrnnt; regna peritur*; 
nix perit, topnieje, poetą h) pod 
względem znaczenia: upaść, pod¬ 
upaść, meo vitio pereo; o rzeczach 
nieżywotnych: byc straconym, ne 
opera et oleum perierit; si anrd- 
lii perierunt tempera; upadać (o 
procesie) quia multis actiones et 
res peribant. 

Ferequito, 1. przejeżdżać się kon¬ 
no, per agmen; inter doas acies; 
ea Tia longc; objeżdżać, aciem. 

Pererro, 1. błąkać się, krążyć, 
zwiedzać, forum; freta; pererrato 
ponto; — przenoś, aliąuem totnm 
iuminibns, obejrzeć całego, przy¬ 
patrzyć się. 

Fererudltus, a, «a, bardzo li¬ 
czony. 

Pereundum, patrz pereo. 
Perexcelsu», a, urn, bardzo wy¬ 
soki, wzniosły. 

Fererdgua,prvjsł. bardzo szczapło, 
skąpo, praebere. 

Ferexiguus, a, nm, bardze Szczu¬ 
pły, w matej ilości, semen; spa- 
tium; b. krótki, dies. 

Perfacóte, przytl. bardzo dowci¬ 
pnie, dicta. 

Ferfaoetur, a, um, bantzo do¬ 
wcipny. 

Perfaoile, nader łatwo. 
FerlaoiUs, e, nader łatwy; perfa- 

cile factu, rzecz bardzo łatwg do 
wykonania; z tryb. bez. senteatias 
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mpetrari pcif. cst; 2) grzeczny. 
uprzejmy, chętny, in audiendo- 

Ferfacundu*, a, on, bardzo wy¬ 
mowny. 

PerfamUiiri*, e, bardzo poufały, 
alicni; rzeaow. przyjaciel poufały. 

Ferfecte, przysl. doskonale, eru- 
ditus. 

Ferfectio, onis, ś. wykończenie, 
dokonanie, doskonałość, marirno- 
rum operum. 

Perfeotor, oris, m, wykończający, 
udoskonalający. 

Ferfeotu*, a, om, wykończony, 
doskonały. 

Perferens, tis. cierpiący, wytrzy¬ 
mujący, injuriarum. 

Perfero, tuli, latum, ferre; ds- 
niesć do miejsca, do celu, lapis 
nom portu lit ictum, nie doleciał, 
nie trafił; alrcus fluminis non per- 
tulit grasisślmas uares; quos pa- 
ror pertulerat in silras, zaniósł, 
zapędził; zatrzymać, zachować, in- 
trepidos ad fatanomsima Tultns;—■ 
przenoś oi ponieść, wytrzymać, 
poenam decem annoruiB: w ogóle; 
znieść mężnie, wycierpieć, onus, 
cruciatns, omnes indignitates con- 
tumeliasąue, serritntem, seditio- 
nem, Ininricm, Tigilias; także; 
omnes; b) popierać, legem, roga- 
tionem, zrobić, żeby wniosek do 
prawa został przyjętym; perfertur 
lex; 2) przenieść, zanieść, donieść, 
iiteras, mandata ad aliquem; nun- 
cium alicni; praedam Bomam; per- 
ferri, dojść, fama Komam peria- 
U est; dostać się, przejść, agrum 
perferri adpaucos; Mino perferre, 
przynieść wiadomość, uwiadomić, 
equi.es pertulere, consnlem obsi- 
deri: nr str. bier. otrzymać do¬ 
niesienie , być uwiadomionym, per- 
fertnr ad me. 

Ferfiaio, feci, feetum, 3. wyko¬ 
nać, uskutecznić, dokonać, opus, 

nallum, mnnitionem, pontem, co 
rata, cogitata, maudata; skończyć, 
tellum; przeżyć, skończyć, cen¬ 
om annos; odbyć, comitia, lu¬ 
strum, censum; doprowadzić do 
skutku, senatus consulta: zrobić, 
dokazać, ze spój. nt, elorjuentia 
perfecit, ut- priTarentur. 

PerfidSli*, e, bardzo wiemy. 
Ferfidene, tis, pełen zaufania, 

spuszczający się na kogo. 
Perfidia, ae, i. zdrada, wiaroło- 

mność, przeniewierzenie się. 
Perfldióse,przysl zdradliwie,wia¬ 

rołomnie. 
Fartldióśus,a, nm, zdradliwy, per- 

fidiosum est lidem franrere. 
Perfidii*, a, nm, zdradliwy, wia¬ 

rołomny, perli dum ridens, poet. 
FerflabilU. e przewiewny, na 
przewiew wystawiony. 

PerflagitióBus, a, urn, bardzo wy¬ 

stępny. . . , . 
Ferfio, 1 przewiewać, term tur¬ 
binę; dąć, wiać na co, z prryp 4 
i przyim- ad. 

Ferfluo, przepływać, przeciekać— 
przenoś, wydać *ię z czem, nie 
zachować tajemnicy, kac atqne ii- 
lac perfluo, 

Fftrfódio, Mi, fossum, 3. prze¬ 
kopać, przebić, parietem; wyko¬ 
pać, fretura manu. 

PerformidoidBus, a, um, bardzo 
lękliwy, bojażliwy. 

Ferfóro, 1. dziurawić, przebić, 
przewiercić, aliquid rostro, ense, 
spiculis, uno ictu; odkryć widok, 
St&bianum; dno lumina pcTfotata; 
przedziurawić, zatopić, triremem. 

Ferfremo, ?pe, szum, dźwięk wy¬ 
dawać. 

Perfrequenst tis, bardzo ludny, 
emporium. 

Ferfrioo, fricul, frełtum ś fnctum. 
1. nacierać, namaszczać; caput un- 
guento: caput, skrobać się w glo- 
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wę; wak&& się, nie wiedzlćć co 
począć; frontetn, os, stracić wstyd, 
czoło, stać się bezwstydnym. 

Perfrigidua, a, um, bardzo zimny. 
Perfringo fregi, fractum, 3. prze¬ 
łamać, połamać, rozbić, zniszczyć, 
aliqnid doiabra; claustra, muni- 
tiones, tabulationem i t. p.; także: 
nares perfregerant proras;—prze¬ 
noś. zniszczyć, zniweczyć, obalić, 
leges, decreta senatus, jus civile 
potenua; omnia cupiditato ac fu¬ 
roro; 2) przełamać, siłą sobie dro¬ 
gę utorować, acicm phalangem 
kostium; — przenoś, pokonać tru¬ 
dności, omues angustias, omnes 
nltitudines; animos, siłą wymowy 
poruszyć. 

Perfruor, frnctus, 3. używać czego 
z przyjemnością, auctoritatc, glo¬ 
ria, laude; salva repnblica; tak¬ 
że: ad perfruendas volnptatcs; 2) 
spełnić, mandatis. 

Perfuga, ae, m. zbieg; — przenoś, 
odstępca. przenicwierca. 

Perfugio, fugi, fugltum, 3. ucie¬ 
kać, szukać schronienia, Corin- 
thnm; ad aliquem; uciekać do 
nieprzyjaciół, przejść u* stronę 
nieprzyjaciół, ad aliqucm; iu cas¬ 
tra Cacsaris; ad imperatores no- 
stros. 

Perfugium, ii, ». miejsce schro¬ 
nienia, przytułek, nullum perfu- 
gium ac praesidinm salutu 

Purfimotio, ónis, ż- odbywanie, 
wykonywanie, laborum; piasto¬ 
wanie, sprawowanie, honorum. 

Perfundo, ludi, fusum, 3. oble¬ 
wać, polewać, zmoczyć, lacrimis; 
perfudit toto corpore sudor; kąpać, 
pecus fluriis; na str. bier. być 
oblanym lub oblać się, kąpać się, 
aliqua re; poet.: ostro perfusao 
vegt.es, suknie purpurowo farbo¬ 
wane; — przenoś, napełnić, prze¬ 
pełnić, przejąć czćm, religione 

animum; horror me perfudit; per- 
fundi laetitia, gandio, timore, mętu. 

Perfungor, funetns, 3. odbywać, 
sprawować, wykonywać, rebus 
amplissimis; piastować, honor 
bus; munere et gravi opere; czę¬ 
sto: wytrzymać, przebyć, znieść, 
Jaboribus, molestU i L p.; per- 
functus, ten który co przebył, 
wytrzymał, periculis; zaś: per- 
fnnetum periculum w znacz. bier. 
niebezpieczeństwo, które kto prze¬ 
był, Cic. Seit. 4.; Tzadko: uży¬ 
wać 7. przyjemnością, bonis omni¬ 
bus; cpulis. 

Perfuro, ?rc, bardzo szaleć. 
Pergaminu, i, u. lub Pergamus lub 
-os, i, ś. u poet.: Pergama, orum, 
n. twierdza Troi; stąd. PeTga- 
meus, a, um, Pergamejski, Tro¬ 
jański; 2) miasto w blizyi W., sto¬ 
lica królów państwa Pergamei- 
skiego; stąd: Pcrgamćnus, a, um, 
Fcrgamcński, i Pergameni, orum, 
m mieszkańcy Pergamn. [szyć. 

Pergaudeo, Sre, bardzo się cie- 
Pergo, perrezi, perreetnm, 3. (od 
per i togo), dążyć, postępować 
dalćj, iter; p. ire, z przyim. ad, 
in, adyersum i 4 przyp., p. na- 
vigare Peloponnesum; stąd: sumo 
ergere, posuwać się, iść daió), 
oman; Bomam, ad castra, ad fo¬ 

rum; in Hacedoniam ad Plandum- 
que; in solitudines; adyersum hos- 
tes; — przenoś, postępować dalćj, 
rzecz dalćj prowadzić, dalej mó¬ 
wić, pergamus ad reliqua; perge 
de Caesare; perge roliqua; często: 
z tr- bez. agerc, inseqni, sciscitarr, 
docere, eiplicare i t. p. 

PergT&adia, e; bardzo wielki; p 
natu, w podeszłym wieku, bardzo 
stary. 

Pergratua, a, nm, bardzo przy¬ 
jemny, pergratum mihi feceńc, 
zrobiłbyś mi wielką przyjemność. 
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Fergrawis, e, bardzo ciężki; 2) 
wiele znaczący, ważny, poważny, 
testis. 

Pergrariter, przysl. bardzo ciężko, 
dotkliwie, ofiensos; b. ostro, rc- 
prehendere. 

Par*ula, te, i. kram, sklep, ga¬ 
nek, budka. 

Persa*, i, m. jezioro w Sycylii. 
Pemibąo, hibui, bibltum, 2. sta¬ 
wiać, przedstawiać; alUjucm suo 
nominc, od siebie jako pełnomo¬ 
cnika); — przenoś, nazywać, vatem 
hanc perhibebo optimum; w ogó¬ 
le: mówić, głosić, ut perhibent; 
nuntii fuisse perbibentur. 

Ferhonoriftoe, priysł. bardzo za¬ 
szczytnie, z wielką czcią. 

Perhonoriflou®, a, nm, bardzo za¬ 
szczytny, consalntatio; 2) okazujący 
uszanowanie, szanujący, in sli- 
quem. 

Perhorreaeo, horrui, 3. drżeć, 
wstrząsać się, aequor perborruit; 
clamore perborruit Aetna; 2)drżeć 
od strachu, lękać się, toto corpo- 
re: z przyp. 4. hanc religicncm; 
fugam. 

Pernorridua, a, um, bardzo naje¬ 
żony; stąd: straszny, stagna per- 
borrida situ. 

Perhiunanitor, przysl. bardzo u- 
przejmic, gizecznie, scribere. 

Perhumaaua, a, nm, bardzo ludz¬ 
ki, uprzejmy, grzeczny, senno, e- 
pistola. 

Perlolititio, ónis, i, doświadcze¬ 
nie, próba. 

Periolitor, 1. doświadczać, robić 
próbę, reinigio, wiosłem; pericli- 
tomar in ii? eh era plis; często ze 
zdaniem względućm: periclitaba- 
tur, qnid nostri valerent; stąd: 
być wystawionym na niebezpie¬ 
czeństwo, nt potins GaUorum yi- 
ta, quam legionariormm periclita- 
retur; in acie; ingenii lamii; 2) 

przeeb. doświadczać, probowac, 
fortunata; periclitandae rires in¬ 
genii; szczegół: narażać na niebez¬ 
pieczeństwo, non est salus peii- 
clitanda reipubiicae. 

Fericlymenu*, i, m syn łiolens* 
i Chlorydy. 

Ferieulóae, przysł. niebezpiecznie, 
aogrotare, uarigare. 

Fericulósus, a, um, niebezpieczny 
bcllnm; narażający się na niebez¬ 
pieczeństwo, fuissemus in nosmet 
ipsos periculosi 

Feriouliun, i, n. doświadczenie 
próba, p. faccre alicujus lub ali- 
cujus rei, doświadczać, próbować, 
periculum sui faccre. dać z siebie 
dowód, zrobić na sobie próbę; in 
isto perlenie, w tem dziele, w tćm 
piśmie ulożonćm na próbę; 2) nie¬ 
bezpieczeństwo, meo p., z rnojćui 
niebezpieczeństwem, na mój karb; 
pericuio alicujus, na czyją szko¬ 
dę z czyjćm niebezpieczeństwem; 
p. faccre alienjus rei, odważyć się 
na co; pericula obire, ingredi, sub- 
ire, suscipere, narazić się na nie¬ 
bezpieczeństwo; p alicui crearo, 
conflare, intendere, injicere, infer- 
ro, facessere, facere, comparare, 
moliri, narazić, wystawić kogo na 
uiebczp.; in pericuio esse lub Ter- 
sari, znajdować się w niebezp.; 
abesse a pericuio, być dalekim 
od n.; a tergo p. non habere, nie 
być zagrożonym żadnćm niebez¬ 
pieczeństwem; p. est alicui ab ali- 
quo, zagraża komu z czyjćj stro¬ 
ny n.; pericuio certamiuis, z oba¬ 
wy lub obawiając się walki; p. 
est, ne-, jest obawa, aby nie-; 3) 
proces, sprawa sądowa, amlcorom; 
wyrok, protokół, ut in pericuio 
suo inscribcrent; pericula magi- 
stratuum. 

Ferldómeus, a, um, bardzo zdatny, 
dogodny, alicui rei; ad rem. 
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Porilluatri*, e, bardzo jasny, ja¬ 
wny ;2) bardzo znakomity, zacny. 

Perfmbecillus,a, nm, bardzo slaby. 
Perimo,cmi, emptuin. 3. całkiem 

odjąć, seiisnm; zniszczyć, obalić, 
siinulacra deoiuui; zgładzić, za- 
bić,judigna mono pereinptus; prze¬ 
szkodzić, reditum, ludos, consi- 
lium alicujus. 

Perimpeditus, a, um, pełny za¬ 
wad, nicprzybyty, trudny do przej¬ 
ścia, locus. (dogodnie. 

Perincommedc, przysl. bardzo nie- 
Perineommódus, a, run. bardzo 
niedogodny, alicui. 

Ferlnd®, przyst, równie, podobnie, 
właśnie w ten sposób, z wyraza¬ 
mi: ac, atąue, ut, jak: tanquam, 
ijuasi, ac si, jakby, jak gdyby; 
p, tamen, z następ, ut i tryb. łącz., 
tak jednak że-. 

Ferindulgen.il, tis, bardzo pobła¬ 
żający: b. tkliwy, in patrem. 

PeritłŁLrmus, a, um, b. Blaby. 
Peringenićaua, a, um, bardzo do¬ 
wcipny. 

Periniąuus, a, um, bardzo nie¬ 
sprawiedliwy; 2; bardzo niechę¬ 
tny, periuiquo patiebar Mimo. 

Perińsignia, e, bardzo odznacza¬ 
jący się. 

Ferinth u; lub -os, l, i. miasto 
w Tracyi (póżn. Heraklea). 

Perlnwlou*. a,um, bardzo zniena¬ 
widzony. 

Perinritus, a, um, bardzo nie¬ 
chętny. 

Ferićdua, i, i. okres (= ambitus 
r er boro m). 

Feripatetious, a, um, przechadza¬ 
jący się: a ponieważ Arystoteles 
przechadzając się uczył, stąd: 
Penpaleticus, tyczący się szkoły 
Arystotelesa, Peripatetici, orum, 
uczniowie, zwolennicy Arystotelesa. 

Pert pó taśma, itis, a. zasłona, ko¬ 
bierzec, obicie. 

Perlrłtus, a, um, mocno rozgnie¬ 
wany, alicui. 

Periaoelia, Tdis, i. podwiązka. 
Ferlstróma, Stis, m. kobierzec, 

obicie. 
Ferite, przyrf. biegle, umiejętnie, 
dicere, versari in re. 

Perithoua, patrz Pirithous. 
Peritia, ac, i. biegłość, znajomość 
czego, ioconim. 

Perttus, a. um, biegły, umieję¬ 
tny, obeznany zczćm, z przyp. 2 
lub 6, rerum multarum, earum 
regionum; belli navalis; jurę, scien- 
tia bcllandi; z przyim. ad i 4 prz. 
ad usum et disciplinam (pod wzglę¬ 
dem): z tryb bezok. cantare; czę¬ 
sto samo peritus przgm. i rzeaotc- 

Ferjucunde, priytl. nader przyje¬ 
mnie, z wielką przyjemnością. 

Ferjucundus, a, um. bardzo prey- 
jemny, miły, literae, dispntatio. 

Perjurium, ii, a- krzywoprzysięz- 
two. 

Ferjuro, 1. krzywoprzysięgać, dii 
perjurati, bogowie krzywoprzy- 
sięztwem obrażeni, poot. 

ParjdruB, a, um, krzywoprzywęz- 
ki, krzy woprzysiężca, poet. kłamca. 

PerUbor, lspsus, 3. przebiegać, 
przesuwać się, rotis undas; dojść 
dokąd, wcisnąć się, dostać się, 
aura faraae. 

Perl lotus, a, um, nader wesoły. 
FerUte, jmy»l. bardzo szeroko, 
rozlegle, p. patere, daleko się 
rozciągać. 

Psrlateo, latni, 2. ciągle się ukry¬ 
wać. 

Perleetio, patrz pcllectio. 
Partego, lfgi, lectum, 3. przeczy¬ 
tać, librum, epistolam; pnyps¬ 
trzyć się w szczegółach, uisposi- 
tas coras per atria; o senacie: 
robie przegląd. 

Perlawis - e, bardzo lekki, malćj 

wagi. 
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Part*vit«r. przybl. bardzo lekko, 
bardzo mało, commotus. 
Ferllbena, -liben ter, patrz perlub-. 

Perlibor&li*. e, dobrze wychowa¬ 
ny, szlachetny. 

Ferliberaliter, przysl. bardzo szczo¬ 
drze, uprzejmie. 

Perlloio, patrz pcllicio. 
Periito, 1. szczęśliwie czynić bo¬ 

gom ofiarę, z dobrą wróżbą; nieo- 
sob. perlitatum est. 

Perlitu*, a, nm, zbroczony, cru- 
delitato sanguinis. 

Perlon*u», a, nm, bardzo długi. 
Parlńbena, tis, bardzo chętnie co 

widzący, mający w czem upodo¬ 
banie. 

Perlu benter, prsytł. bardzo chę¬ 
tnie. 

Perluo-, patrz Pellnc-. 
Porluctuóaue, a, nm, bardzo smu¬ 
tny, żałosny, fnnns. 

Perluo, lni, lUtum, 3. umyć, wy¬ 
myć, mczms nndi; na etr. bier. 
kąpać się, in fiu minibus; gelida 
cum periuor undt\ poet. 

Perlu*tro, 1. przejrzeć, oculis; za¬ 
stanawiać się nad czćm, uważać, 
animo aliqnid; 2) zwiedzić, agros. 

Perm astma, a, um, bardzo wiel¬ 
ki; interest permagni, bardzo wie¬ 
le na tćm zależy; rendere perma- 
gno, sprzedawać bardzo drogo, 

perm ale, przysł. bardzo źlo, nik¬ 
czemnie. 

Parmaneo, mansi, mansum, 2. zo¬ 
stać, wytrwać, in acie; in disci- 
plina, in officio, in iibertate, in 
senteutia, in amicitia, in proposi- 
to susceptoąue consilio, in rolun- 
tate, i t. p; trwać ciągle, utrzy¬ 
mywać się, qui tlndi) ad nostram 
memoriam permanent; aqua plnres 
diet permansit, corpora perma- 
neant diuturna; Athenis ille mos 
permansit. 

Pormlno, 1, przechodzić, przeni¬ 
kać przez co jak płyn, renennm 
in omnes parte? sneens ad jeenr, — 
przenoś, rozchodzić się, docho¬ 
dzić, fama ad aliquein; ad aures 
aiicujns; permanat doctrina in ci- 
Titatem, macula ad animum 

Permanslo, Ónis, i. trwanie, in 
sententia. 

Fermarmu*, a, um, morski, słu¬ 
żący do żeglugi; Lares permtti- 
ni, od żeglarzy wzywane bóstwa, 
których posągi brano na okręt 
dla szczęśliwćj podróży. 

PennaturSsoo, maturui, 3. dojrze¬ 
wać zupełnie, pomum. 

Permodiócrl*, e, bardzo mierny. 
Pormeo, 1. przechodzić, przewę¬ 
drować, maria ac terras; nieosoh. 
iter, quo in (łalliam permectur 
(którędy się dostaje do G.). 

Fermeesns, i, ta. rzeka w Beocyi. 
Fermótior, mensus, 4. przemie¬ 
rzyć, zmierzyć, *liquid dccempe- 
dś; - przenoś, przebyć, przejechać, 
przepłynąć, aequor, poet. 

Formingo, minxi, 3. zlać uryną- 
Permiru*, a, um, bardzo dziwny. 
Permisoeo, miscui, mistum lnb 
miztum, 2. zmieszać, pomieszać, 
cum suis pcrmizti; —przenoś, ira 
et aegritudo permiita sunt; fruo- 
tus magna aeerbitate permiztos 
tuli; wprawić w zamieszanie, do- 
mnm, Gisedam; zagmatwać, jura 
dirina humanaque. 

Fermissio, ónis, i. zostawienie cze¬ 
go do woli komu; poddanie się 
komu bezwarunkowo; pozwolenie, 
mansionis. 

Fermissns, us, *»- pozwolenie, per- 
missu magistratu®, dictetorU, le¬ 
gia, (za pozwoleniem). 

Fermitto, misi, missum, 3. prze¬ 
puścić, pozwolić przejść, qua equi 
permitti possent, equos concitatos 
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calcaribus permittorc, pędzić kon¬ 
no; se pcmittcre in Kostem, pu¬ 
ścić się pędem na nieprzyjaciela; 
o pociskach; miotać, ciskać, wy¬ 
puszczać, saxum in hostem; tela 
longius; — przenoś, a) tribunatnm 
p., nży wać władzy trybnńskiej bez 
ograniczenia, nadużywać, puszczać 
cugle władz? tr; porzucić, zanie¬ 
chać, inimicitias patribits conscrip- 
tis et temporibus reipubłicae (przez 
wzgląd na senat i okoliczności 
rzoczypospólitej); przebaczać, ira- 
cnndiae tnąc permitto; b) powie¬ 
rzyć, poruczyc, zostawić, oddać, 
aticui potestatem; arbitrium ali- 
cujus rei; summam bclli, rempn- 
błicam; fortunas snas tidei alicu- 
jus; se in lidem atquc potestatem 
alicujus; pozwolić, zostawić czyjej 
woli, dopuście, nie sprzeciwiać 
się, z nasi tr, bezok lub z nt 
i tr. łącz. lub samym tr. łącz.: ei 
permlsit eligere; pepnisit, ut par¬ 
łeś faceret; permissum ipsi erat, 
faceret.: permittentc senatu, za ze¬ 
zwoleniem sen; permittor, wolno 
mi, u pózn.; permisso, ut regna- 
ret; permissilm, neczow. pozwo¬ 
lenie, utor permisso, korzystam 
z pozw. [w nieładzie. 

Permixte, prs>/st. w pomieszaniu, 
Permlxtio, ónis, ż. pomieszanie, 

mieszanina, —przenoś, zamieszanie, 
zamieszki, reipubłicae. 

PermodestuB, a, um, nader skro¬ 
mny, umiarkowany. 

Permolesta, przytt. bardzo przy¬ 
kro, 7. wielką przykrością, ferre 
aliąnid. 

Permolesfcus, a, um, bardzo przy¬ 
kry, dotkliwy, 

Fermolo, ćre, zmieć. 
Permótlo,ónis. i. poruszenie, wzru¬ 

szenie; natchnienie, anirni lub men- 
tis; szczegół. namiętność. 

PermÓTeo, m5yi, mfltum, 2 w ruch 

wprawiać, wzruszać, poniszać; — 
przenoś, i) nakłaniać, aliąuem poi¬ 
li citati on i bus; często; permotns, po¬ 
wodowany, przy wiedziony, auctori- 
tate, injuriis, iguominia et dolore 
i t. p,; b) rozjątrzyć, rozdrażnić, 
oburzyć, aliąuem; rozczulić, men- 
tem judicnm; permoicri aiumn, 
stracie odwagę; mente, wpaść 
w uniesienie, przyjść do szaleń¬ 
stwa; permoreri laboribus itine- 
ris, zrazić się, zniechęcić się tru¬ 
dami podróży; pemotus mętu, 
iracnndia, odio, z obawy, gnie¬ 
wu, nienawiści. 

Permuloeo, mnisi, mulstim, lnb 
lnulctum, i. głaskać, gładzić, co- 
inas; aliqucm manu; z lekka do¬ 
tykać; aram flatu permulcet spi¬ 
ritus anstri (o łagodnym powie¬ 
wie); langnida lumina TirgS; — 
przenoś, a) pochlebiać, przymilać 
się, pieścić, aliąuem; łechtać, au- 
res; sensum uoluptate; b) łago¬ 
dzić, uspokajać, auimum alicujus; 
animos dictis; pectora dictis; iram 
alicujus, efferatos; senectutem cou- 
solatione, pocieszać. 

Fermultus, a, um, bardzo licz¬ 
ny. permulti riri; permultum 
i permulta. bardzo wiele, per- 
multa fecit; permuito przy stop. 
wyż. o wiele, znacznie, daleko, 
p. clarioTa; permultum interost, 
bardzo wiele na tem ‘zalczy; p. 
antę ceTtior factns eram, daleko 
wprzód. 

Permunio, 4 ukończyć twierdzę, 
zupełnie obwarować; 2) w ogóle: 
zasłonić, zabezpieczyć. 

Fermut&tlo, ónis, ż. odmiana, re¬ 
rum; wymiana, przemiana, capti- 
vorum, peenniae. 

Permtlto, 1. zupełnie odmienić, 
stamm reipubłicae; 2) przemienić, 
zamienić co na co, aliąuid ali- 
qna re; stationum vices; szczegół. 
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a) wypłacić przez przekaz (weksel), 
illud, quod permutari tccum; ot 
cum quaestu populi pecunia per- 
mutaretur; ut permutctnr Athe- 
uas, aby weksel byl posiany do 
Aten; h) wykupić, odkupić; cap- 
tiros; pucllas triginta milibus. 

Perna, ae. ż. pośladek. 
Pemieoessarius, a, din, bardzo po¬ 
trze ryny, naglący, tempu*; 2) zo¬ 
stający w bljzkich stosunkach % po¬ 
wodu pokrewieństwa, przyjaźni; 
i t. p. nemów, poufały przyjaciel, 
pemecessarios meos. 

Peroeceese, przysi. koniecznie, esse 
Pemegó, 1. stale zaprzeczać, z 4 
przyp. i tryb. bezok. 

PeruiciŁbilie, e, szkodliwy, zgu¬ 
bę przynoszący. 

Perntci&lis, e, zgubny, śmiertel¬ 
ny, morbus. 

Pemloies, 6i, i. (dawn. przyp. 2 
i 3, perniciij, zguba, upadek, nie¬ 
szczęście, res illis peniicięi fuit; 
perniciem alicui moim; także: oso¬ 
ba zniszczenie przynosząca, per- 
nicies provinciae Siciliae (e wer- 
resie): p. macelli, żarłok; klęska, 
porażka, rictus est ultima per- 
nicic. 

PeruldSaus, i,um, zgubny, szko¬ 
dliwy, consilia; peniiciosissimum 
foro ridebat, widział, że to naj- 
zgubniejsze pociągnie za sobą 
skutki. 

Pernieltas, atis, i. prędkość, chy- 
żość, pedum. 

Poralciter, przytf. prędko, chyżo. 
Perntk. tcis, prędki, chyży, rą¬ 
czy, peroicibus alis; z tr. bezok. 
amata relinquere pemix, poct. 

Pernóbilis, e, bardzo sławny. 
Femocto, 1. przenocować, całą 

noc przepędzić, tenatores in nire; 
in pitblico; loco; apud aliquem 
lub cum aliquo. 

Pemoaoo, nB»i, 3. poznać z grun¬ 

tu, doskonale, aliquid ex aliqua 
re; stąd pernotus, a, um, bardzo 
znajomy. 

Pemojc, noctis, trwający przez noc 
całą, luna p. erat. księżyc całą 
noc świecił, luna pemocte, poet. 

Pemumero, 1. obliczyć, przeli¬ 
czyć. 

Pero, 5nia, m. gatunek obuwia. 
Peiobscflrua, a, um, bardzo cie¬ 
mny, quaestio. 

Per odlósue, a, um, bardzo znie¬ 
nawidzony, niemiły. 

PerofHcióse, przysl. bardzo uprzej¬ 
mie, grzecznie, aliquem obser- 
rare. 

Peropporttlne, przyst. bardzo do¬ 
godnie, w sam czas, Tenire. 

Peroportunua, a, um, bardzo do¬ 
godny, dirersorium. 

Peroptstu*. a, um. bardzo pożą¬ 
dany, peroptato, podług życzenia. 

Peroratio, Oni*, i. domówienie, osta¬ 
tnia część mowy. 

Perornatue, a, um, bardzo ozdo¬ 
bny, in dicendo. 

Peróro, 1. dokładnie o czem roz¬ 
prawiać, rzecz roztrząsać, roz¬ 
bierać, aliquid lun z 4 przyp. 
i tryb. bezok.; dealiquare; 1) za¬ 
kończyć mowę, przestać mówić, 
quoniain satis multa diii, est mi- 
hi perorandum; res illa die non 
peroratur; narratione perorata. 

Peroeus, a, um, bardzo nienawi¬ 
dzący, lucern, solitudinem; pero- 
sum esse, bardzo nienawidzićc, 
plebs uomeu consulum perosa erat. 

Perpaco, 1. zupełnie uspokoić, 
uśmierzyć. 

Perparsrulua, a, um, malutki. 
Perparmis, a, um, bardzo mały, 
Perpaafba, a, um, dobrze utuczo¬ 
ny, tłusty, canis. 

Perpauoutus, a, um, bardzo nie¬ 
liczny, gressus. 

Perpaueus, a, um, bardzo mały. 
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nieliczny; perpaoci liomines, nie- 
wicln, bardzo mała liczba; per- 
pauca diccro, krótko mówić. 

Perpoululus, a, um. bardzo mały 
co do ilości; pcrpauliilum, bardzo 
mała ilość czego. 

Ferpoulum, przyai- bardzo mało. 
Ferpauper, óris, bardzo ubogi. 
Perpello, piili, pulsom, _3. całą 

Bilą, użyciem wszelkich środków 
znaglić, zmusić, nakłonić, dopro¬ 
wadzić do czego, urbem ad dcdi- 
tionem; często: aliquem z n*st. 
ut lub no i tryb. łącz. perpellit, 
ut mittat; collegam perpulerat ne 
sentiret. 

Perpendiculum, i, n. kula zawie¬ 
szona na nici dla znalezienia pro¬ 
stopadłości; ad perp. columnas e- 
ligere, pod linią prostą, prosto¬ 
padle, pionowo. 

Parpsndo, pendi, pensmn, 3. pil¬ 
nie rozważać, roztrząsać, ad dis- 
ciplinae praecepta aliąuid; con- 
silium; aliquid aliqua re; ze zda¬ 
niem względnćm, perp. quantum 
quisqno possit. 

Ferperam, przysl. źle, opacznie, 
jndicare, dicerc; niebacznie, przez 
pomyłkę, ad castra renire. 

Perpema, ao, m. nazwisko Krym¬ 
skiej familii. 

Ferpeasio, ónia, i. cierpienie, zno¬ 
szenie, taborom, dolorum. 

Ferpetior, pessus, znosić, cierpieć, 
dolorem; indigna; poot. ztr. bez. 
perp. memorare. 

Porpatro, 1. wykonać, uskutecznić, 
caede perpetrata, dopuściwszy się 
zabójstwa; bello perpetrato, po 
skończenin wojny. 

Ferpetuitae, Stis, i. ciąg nieprzer¬ 
wany, ciągła trwałość, ritae, ca¬ 
ły ciąg życia; sermonis, ciąg mo¬ 
wy be* przerwy; ad perp. na 
zawsze. 

Ferpetuo, 1. nie przerywać, nie 
przestać, trwać w czem, aiiquid. 

Perpetuo, przytl. patrz perpetnus, 
PerpetuuE, a, "m nieprzerwany, 

ciągły; carmen, poemat, w którym 
zbiór powieści stanowi calosc, 
poet.; w odniesieniu do czasu: cią¬ 
gle trwający, amicitia, Igms Ves- 
tac; peipetna riti, przez cały ciąg 
życia; p. quacstioucs, badania są¬ 
dowe kryminalne które stale przez 
pretorów były'załatwiane; in per- 
petuum, na zawsze, na wiekr, 
perpetuo, ciągle, bez przerwy, 
2) co do przestrzeni, ciągły, nw- 
przerwany, muuitiones, stationea, 
aginen; Apenniuus teudens p«r- 
petuis jugis; trabes perpetoae in 
longitudiuem; 3) co do rozległego 
znaczenia rzeczy: powszechny, c- 
dictum, jus, qnaestio; 4) j«o ty¬ 
tuł cesarzów Kzymskicli: Ferpe- 

tuus Angustus. 
Perpltceo, *re > podobać $ię bardzo 
PerplffiK*. przysl- zawinianie, cie¬ 

mno, loqui, indicare. 
Perplsiuc a, urn, zawitłany,za¬ 
gmatwany, iter silsae, błędna 
droga; — przenoś, ciemny, zawi¬ 
ły,niezrozumiały, dwuznaczny,ser- 

moóes, responsmn. 
Perpluo, cre, przeciekać- 
Per polio, 4. wygładzić;—przenoś, 

wydoskonalić, wypracować (dzi 
2o piśmienne), opus. 

Perpolite, przyst. ozdobnie. 
Ferpolltio, ónis, wygładzenie. _ 
Perpopuior, 1. zupełnie spustoszyć, 
zrabować; perpopulatuś, w znacz, 
bier. spustoszony, ager. 

Farporto, 1. nosić dokąd, przewo¬ 
zić, praedas. 

Ferpotitlo, Cnis, i- pijatyka. 
Ferpóto, 1 długi czas na pijaty¬ 

ce przepędzać, totos dies. 
Ferprimo, Sre, bardzo tłoczyć, u- 
ciskać. 
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Perpropinąuiia, a, um, bardzo 
bliski. 

Parpugzuut. 5cis, ochoczo walczą¬ 
cy, kłótliwy, zwadliwy. 

Perpueittus, a, om, bardzo mały, 
perpusillum ropabo (dwuznacznie: 
albo prosić będę kopo małe zna¬ 
czenia mającego, albo bardzo 
mało). 

Fśrąuam, przysł. bardzo, perąuam 
flebiliter. 

Perąulro, quislvi, ąnisitum, 3. 
ściśle, dokładnie badać, dowia¬ 
dywać się, zasiągać wiadomości, 
res, rias. pcrquirunt, qnid can- 
sae sit 

Fefąulalte, pnytl. starannie, pil¬ 
nie, perąuisitiua conscribere, spi¬ 
sać po pilnern zbadania. 

Ferr4ro, pnytl. bardzo rzadko. 
Ferrarua, bardzo rzadki. 
Parzwoonditue, a, om, bardzo 
akryty, ratio consnetudinis meae. 

Fwrrhaabla, ae, i. kraina w Tes- 
sałii: stąd: Pcrrhaebus, a, um, 
należący do Perrebii, Tessalski 
i Perrhacbi, Srum, mieszkańcy 
tćj okolicy. 

Porridloule, przysl. bardzo śmie¬ 
sznie. 

Perridloulus, a, um, baTdzo śmie¬ 

chu godny. 
Ferrógo. tre, zapytywać z kolei, 
senteutias. 

Perrnmpo, r3pi, raptom, 3. prze¬ 
łamać; gwałtem sobie drogę toro¬ 
wać, przedrzeć aię, per medios 
hostea, per aciem, in urbem, 2) 
przech. prrołamać, przeciąć, ra- 
tes, limiua bipenni, poet; silą 
sobie drogę otworzyć, wtargnąć, 
mtmitionem, paludcm, cuneos 
hostinm; perrupit Acheronta Her- 
cnleos labor; — przenoś, poko¬ 
nać, zniweczyć, zniszczyć, peri- 
culnm, fastidia, icges,qnacstioncs, 

Ferma, ae, ż. nimfa, matka Aeete- 

sa 1 Cyrcy, stąd: Perscis, Mis, i. 
Perseida, córka Persy, albo — 
Persa: Pcrseides herbae. zioła 
czarodziejskie; także: nazwisko 
poematn; 2) nazwisko psa. 

Persae, arum, m (w licz. pojed. 
Perscs, ae), Persowie, mieszkań¬ 
cy krainy Persydy w Azyi, in 
Persas proficisci, do Persyi udać 
aię; stąd; a) Pcrsis, Idis, ż Per¬ 
ska; rr.eczoic. Persis i Persia, ae 
i. Persyda kraina, państwo Per¬ 
skie; bj PersTcus, a, um, należą¬ 
cy do Persyi, maro, zatoka Per¬ 
ska; Fcrsica, ornm, n. dzieje 
Perskie; Pcrsice porticus, krużga¬ 
nek w Sparcie zbudowany kosztem 
łupów zdobytych na Persach, tak¬ 
że portyk w posiadłości wiejskiej 
Brutusa. 

Feraaope, pnytl. bardzo często. 
Persagadae, patrz Pasargadao. 
Fersalse, przysł. bardzo dowcipnie, 
gratias egit. 

Pers&lBus, a, um, bardzo do¬ 
wcipny. 

Perealutatio. ónis. i. pozdrawianie. 
Peraaldto, 1. pozdrawiać wiciu, 
jednego po drugim. 

Persaplens, tis, bardzo mądry. 
Persapientar, prtysl. bardzo mą¬ 

drze. 
Persoienter, przytł. bardzo biegle. 
Persclndo, scldi, scissum, 3. prze¬ 

ciąć, rerodrzeć. 
Persoltus, a, um, bardzo udatny, 
zręczny, delikatny, rozdziela się: 
per mihi scitum ridetur. 

Fe^*c~ibo, scripsi, scriptura, 3. 
opisać dokładnie, spisać, zapisać, 
mianowicie: o) wnieść do ksiąg 
publicznych, senatus cousultum; 
w ogóle: b) donieść dokładnie, 
zdać sprawę, uwiadomić listownie, 
rem geatarn; httec nberiora Ilo 
mam ad suos perscribebau.; z 4. 
przyp. i tryb. bezok. lub z przy im. 
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de i przyp. 6. perscribit m literis 
host.es discessisse; de rebus meis 
*4 Lollium perseripsi; talcżc: ora- 
tionem alicui, przesłać; cj wpi¬ 
sać do księgi rachunkowej, no¬ 
men, usuras; d) pieniądze przeka¬ 
zać, przez przekaz wypłacić, pe- 
cuniam se perscripsisse dicunt; si 
quid emptum foret, a qnacstore 
pefseribebetur; pecuniam in ae- 
dem sacram reficiendam, e) od- 
rysowuć, skreślić, castelli pla- 
niciem. 

Peraoriptio, Bnis, i. wnoszenie do 
ksiąg rachunkowych, suarom per- 
scriptionum et liturarnm adrersa- 
ria; b) kontrakt, weksel, przekaz 
do wypłaty. 

Persoriptor, Bris, m. używany do 
pisania umowy, wekslu, wpisują¬ 
cy do księgi rachunkowej. 

Peraorutor, 1. szperać, badać, śle¬ 
dzić, wlaśc. i przenoś, oinnia; na- 
turam criminum. 

Foro&co, secui, sectom, 1. prze¬ 
ciąć, wytępić, wykorzenić, per- 
seoa et confice. 

PeroeoCifio, i ściganie sądowe 
skarga. 

Penedeo, sSdi, sessum, 2. prze¬ 
siadywać. bez przerwy siedzieć, 
in otjuo dies noctesque perse- 
dendo. 

Pereegcia, bardzo gnnśny, opie 
szaty. 

FeraMa, patrz Persa. 
Peroentło, sensi, eensum, 4. czuć 
głęboko; 3) wyraźnie spostrzegać. 

Peraephóne, 5s, i. — Proserpin*. 
Peraćpólia, is, i. główne miasto 
Persyi. 

Fersequena, tis, ścigający, flagitii. 
Peraequor, secńtns lub seąuntus, 

3. ustawicznie chodzić za kim, a- 
liąuem ipsius vestigiis (w ślad); 
restigia alicujus; restigifc muri, 
ciągle chodzić koło-; zwiedzać, 

omBes solitudines, stąd: 1) w szcze 
gól. a) trzymać się jakićj sekty 
stronnictwa, sectam et iustituta 
alicujus; b) ścigać po nieprzyja¬ 
cielsko, a mianowicie: o) w zna¬ 
czeniu wojennćm: aliquem equi- 
tatu; Komanos armis; fugiontes. 
ciritatem bello; także: teras lub 
beluas(polować, gonić); fi) w *Da- 
czeniu sądowem: dochodzić, po¬ 
szukiwać, jus suum; bona sua lite 
atquc judicio; pecuniam ab ali- 
quo; y) mścić się, karać, aliqoeią 
jurę belli; injurias, inimicitias; jus 
legationis; mortem alicujus; malefi- 
cia;2) opowiadać, opisy wać,wykła¬ 
dać, aliquid rersibus; icriptura 
aliquid; de rita et moribus plura: 
philosopbiam literis latinis: prze¬ 
biegać z uwagą, dios: 3) — prze¬ 
noś. a) wyszukiwać, upominać się, 
omnes rias (chwycić się wszel¬ 
kich środków); starać się osiągnąć, 
roluptates; ó) naśladować, iro- 
mam; aiiquem; c) gorliwie się ozem 
zajmować, artes, bella; d) daiej 
roecz prowadzić, trwać w czćn 
trzymać się czego, societatem, vi- 
tam inopem; kończyć, spełnić, in- 
cepta, mandata. II) doścignąć, 
dogonić, aliquem; ubiegać się o co, 
starać się, hereditates; pisać za 
mówiącym, celeritato scribendi, 
quae dicuntur. 

Persea, ae, m. Pers, patrz Per¬ 
sa®; 2) ostatni król Macedoński 
inaczćj Persens zwany. 

Peraeua, ei, lub eos, *». syn Jo¬ 
wisza i Danai; 2) nazwisko osta¬ 
tniego króla Macedonii; stąd: a) 
PersBius, a, um. Perski: bj Per- 
slcus, a, um. Perski. 

Ferastrerans, tis, wytrzymały. 
Peraevśrauter, prsysl. atale, upor¬ 

czywie, tueri. 
Peraererantia, ae, i. wytrzyma¬ 
łość, wytrwałość, p. est stabilis 
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tX perpetua permansio; długotrwa¬ 
łość, belli. 

Per»4v»ro, 1. trwać w czćm sta¬ 
tecznie, in ritiis, in errore; ob¬ 
stawać przy czćm, iu sententia; 
b«llis contńłuis, ciągle wojny pro¬ 
wadzić; u póin. pis. przebywać 
gdzie, apud Carnuntum; takie: 
trwać 2 oznaczeniem jak _ dlngo, 
dignitas tribunorum non dia per- 
sererańt; triennio peisererarcrunt 
(triboni militares); x 4 przyp. qno 
id constantius persevoraret; z tr. 
bez. beilare, urgere; z 4 przyp. 
i tryb. bez. persereraret se esse 
Orestem; z nt i tr. łącz. 

Peralae, Persicns, patrz Persae. 
Peraido, sćdi, sessum, 3. wcho¬ 

dzić w co, przoniknąć, frigidus 
imber altius ad vi?om persedit. 

Pemlgno, Sre, oznaczyć. 
Fersimilis, e, bardzo podobny, 

z przyp. 2 lob 3. statoam istins 
persimilem; isti tabulae. 

Penis, patrz Persae. 
Pemisto, fere, trwać, stać przy 
swojśm, in eadem impudcntia. 

Peroolvo, solri, solutum, 3. roz¬ 
wiązać; —- przenoś, objaśnić; 2) 
zapłacić, wyliczyć, zaliczyć, ui¬ 
ścić; alicui aliąuid; peenniam 
ab aliqoo, zapłacić przez przes- 
kaz, albo pożyczonemi od kogo 
pieniędzmi; pretium militiae, na¬ 
leżny żołd wypłacić; — przenoś, 
wywdzięczyć się, grates: gratiam 
diis; offidnm; honorem diis, dzię¬ 
kować bogom przez ofiarę; poe- 
nas, ponosić karę; rota, promissa, 
wypełniać ślnby, przyrzeczenia; 
epistolae, odpowiedzićć na list. 

Paradna, ae, i. maska, której "uży¬ 
wali aktorowie teatralni; stąd: o- 
soba przedstawiana w teatrze lnb 
rola, jaką człowiek w świecie od¬ 
grywa, personam gerero lub to¬ 
nera, odgrywać; sibi accommoda- 

relub suscipere, przyjąć, wziąć na 
siebie, p. petitoris capere; accusato- 
ns deponere; — przenoś, charakter, 
stan, personis summorum virontm 
non dignum; abest a persona prin- 
cipis; altera p. sed tamen secun- 
da, druga z dwóch znakomitości, 
lecz niższa; p. mea, tua, aua.ja, 
ty, on. 

Porsonitns, a, nm, zamaskowa¬ 
ny, w masce; 2) fałszywy, obłudny. 

PeraSno.sonui.sonltum. 1. brzmićc, 
rozlegać się głośno, dźwięk wy¬ 
dawać, cautu, yocibns, gemitu; 
id personahat totis castris, dało 
mę słyszćć, o tćm mówiono; poet.: 
grać, cithsrs; 2) przech. głosem, 
dźwiękiem, krzykiem napełniać, 
regna Cerberus; aurem; stąd: 
krzyczćć, z 4 przyp. i tryb. bez. 

Perspsotus, a, um, dobrze pozna¬ 
ny, pewny, virtus; perspectum 
haberc, znać dobrze. 

Perspeońlor, 1. pilnie uważać, po- 
glądać, de raiło. 

Ferapergo, Sre, pokrapiać, posy¬ 
pywać, orationem tanquam sale. 

Ferspicacltas, itis, i. przezorność, 
przenikliwość. 

Ferapicar, 3<5is, przezorny, prze¬ 
nikliwy. 

Fersp i oientia, ao, z. dokładne po¬ 
znanie, reri. 

Ferapieio, speii, spectum, 3. zaj- 
rzóć, quo non modo non intrari. 
sed ne perspici quidem posset; 2) 
przech. aj dostrzedz, rozpoznać, 
prae densitate arhorum, prae ca- 
ligine non (vix) persp. aliqnid; 
b) dokładnie ze wszystkich stron 
ohejrzść, przypatrywać się, uwa¬ 
żać, domum, rillam; in castra 
venire operis perspiciendi causa; 
epistoł as p., przejrzeć;—przenoś, 
spostrzedz, dostrzedz, poznać, do- 
cieo, rozpoznać, fidem alienjur, 
Tirtutem, conditionum aequitate»; 
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ut perspicere posses, quauti te 
faccreir.; z 4 prz.yp. i tryb. bezok.; 
perspectum fcabere aliąoid, być 
o czem przekonanym. 

Perspieue, przysl. widocznie, oczy¬ 
wiście, wyraźnie. 

Perspicuitas, Mis, i. oczywistość, 
jasność, wyrażność. 

Perapiouus, a, urn, przezroczysty, 
aqua;~przenoś, widoczny, wyra¬ 
źny, oczywisty. 

Perstemo, stravi, stratum, 3 cał¬ 
kiem nstać, Tiam, wyłożyć ka¬ 
mieniami. 

Fersto, stTtf, sUtnm, 1. stać mo¬ 
cno, pozostać, tota nocte; ad Tal¬ 

iom ; trwać statecznie, perstet 
hiems; si perstiterit ira dei; ob¬ 
stawać przy czcm, upierać się, in 
sententia, eadem mens perstat mi- 
Ki; poct. z tr. bezok. persto con- 
dere semen. 

Per»tringo, strinii, strictom, 3. 
zadrasnąć, solom aratro (orać,upra¬ 
wiać); stąd: lekko zranić, uderzyć, 
Mimmarn cotem; femur; aures, 
(ogłuszyć);--przenoś. aj nieprzyje¬ 
mne zrobić wrażenie, przerazić, 
przejąć, horror ingens spectantes 
perstringit; animos horrore, con- 
snlatus meus eum perstrinierat; 
h) w mowie: w krótkości dotknąć, 
napomknąć, rcliquum ritac cur- 
sum; perquam leriter p atque 
attingerc; przymawiać, dotykać 
uszczypliwcmi słowy, aliquem as- 
perioribus facetiis. 

Peratudioeo, pnyitl. bardzo chętnie 
Peratudiosua, a, um, bardzo przy¬ 

wiązany, całkiem oddany czemu, 
pilnie zajmujący się, literarum. 

Peraułdeo, suasi, suasu m,2. prze¬ 
konywać, militibus; boc TOlnnt 
persuadere; dicere ad penuaden- 
dum accommodate; z 4przyp.itr. 
bezok. Telim tibi persoadeas, me 
tuis consiliis non defutnrum; de 

aliqua re; na str. bier. nuli par- 
suadetur, jestem przekonany, z 4 
przyp. i tr. bezok.; mihi persoa- 
sum habeo, mam zupełne przeko¬ 
nanie, z następ. 4 przyp. i tryb 
bezok ; rzadko: persuasus est: 2) 
namawiać, nakłaniać, usposabiać 
do czego, z przyp. 3 osoby lub 
bez przyp. 3; ze spój. ut i tryb. 
łącz. lub samym tr łącz łub ze zda¬ 
niem względnem lub z. tr. bezok. 
huic persuadet, ut ad hostes tran- 
scat; huic persuadet, regnum pe- 
tat; persuadet ei finem facere; c.a 
str. bier. mibi persuadetur, daje 
się skłonić, ze spój. nt i tryb. 
łącz. lub samym tr. łącz; rzadko: 
pprsuasi mori, umyślili, postano¬ 
wili umrzeć. 

Panuaslo, onis, Ł przekonywanie, 
namawianie. 

FeraubtUia, o, bardzo delikatny, 
udatny, piękny, oratio. 

Pers Rito, 1. biegać, łatać, bujać, 
in agro; toco sta tuli. 

Fertaedet, taesum est, 2. przy¬ 
krzyć sobie w czem, obmierzić 
sobie co, nnnqnam suscepti ne- 
gotii cum pcrlaesum est. 

Pertando, tendi, tensum (tentom) 
3. dążyć, iść dokąd, Iłomam: ad 
castra. 

Fertento, 1. badać, dochodzić, ra¬ 
da; — przenoś, rozważać, rozmy¬ 
ślać, zastanawiać się nad czem. 
causam; 2) przenikać, przejmo¬ 
wać, tremor pertentat ęorpora; 
pertentaut gandia pectus, poct. 

Pertenuis, e, bardzo szczupły, bar¬ 
dzo mały, spes. 

Ferterebro, 1 przewiercić, colu- 
mnam. 

Fcrtargeo, tersi, teraom, 2 ście¬ 
rać, obcierać, mensam. 

Ferterreo, terrui, territum, 2. prze¬ 
straszyć, przerazie, aliquem; ze 
spój. ne i tryb. łącz; perterritus 
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fams.conscientia; także często: mo¬ 
lu, timore. 

Pertsxo, tcrni, teztum, 3. dothać, 
dokończyć tkanie; w odniesieniu 
do nitowy: wykończyć, pertexe mo¬ 
do, quod exorsus os. 

Pertica. ae, i. drąg, żerdź, tyka. 
Fnrtunefltctus, a, ma, bardzo prze¬ 
straszony. 

Pertimaaoo, timoi, 3. bardzo się 
lękać, obawiać się, stracić przy¬ 
tomność, poteutiam; de capite ac 
fortunie suis; pertimuerunł, ne de- 
sciscciet. 

Pertlnicla, ae, i. upór, zaciętość. 
Perttnaoiter, prtytl. uporczywie, 
stale, nieporuszenie. 

Pertiiuuc, Icis, mocno trzymający, 
digitns maie p: - przenoś, upoi- 
ny, krnąbrny, niewzruszony. 

Ferttneo, tiuui, 2. rozciągać się, 
dochodzić do czego, z przyim. in 
lub ad i przyp. 4; nervi toto cor- 
pore, po calem ciele rozchodzą 
się; we względ. geogr. graniczyć, 
dochodzić aż do-, Aquitania a Oa- 
rnmna peruo t ad Pyrenaeos mon- 
tes; ficlgae pert- ad inferiorem 
partem flnminus Rbeni; gentes ad 
Cancasum et Tanaim pertinentes;— 
przenoś, a) rozciągać się, z przyim. 
per lub ad i przyp. 4; b) ściągać 
się mieć wpływ na co, należćć 
do czego, ad aliąnem, ad aiiquid, 
eodem, i t. p.; hoc nihil ad me 
pertinet; ad rem pertiuere visnm 
est, z następ. 4 przyp. i tr. bezok. 

Pertlsum. — portaesnm, patrz per- 
taedet. 

Pertraot&tio, Snis, i. zajmowanie 
się, trudnienie się czern, rcipu- 
blicae. 

Pertracto, 1. dotykać się czego, 
aliquid mani bas; — przenoś, zaj¬ 
mować się czćm, badać, roztrzą¬ 
sać. zgłębiać, omni cogitatione; 
philoeopMam. 

Pertriho, traii, tractum, 3. przy¬ 
ciągać, wlec gwałtem, aliquem in 
castra, natet ad ripam; także: 
wprowadzić, zwabić, In locum 
imqnnm. 

Pertrecto, patrz pertracto. 
Pertrlstla, e, bardzo smutny, car¬ 
men; ponury, posępny, tetryczny, 
patrans. 

Fertumultućae, pnysU bardzo 
burzliwie. 

Fertundo, tiuli, tSsum, 3. prze¬ 
bić, przewiercić, przedziurawić; 
pertusus, przedziurawiony; przy¬ 
słowie; in pertusnm dolium con- 
gerere, nadaremnie pracować, czas 
tracić. 

PerturtiUe, pnytl. nieporządnie, 
bez Udu, dicero. 

PerturbUio, Snis, i. zamieszanie, 
zamęt, cocU (burza); — przenoś, 
nieporządek, nieład, eiercitus, wi¬ 
tać; niepokój, zaburzenie, zawi- 
chrzenie, quantas parturbationes 
habetratio comitiorum; gwałtowne 
uniesienie, wzruszenie umysłu, na¬ 
miętność, perturbatio est arena 
arecta ratione contra naturam ani- 
mi coinmotio. 

Perturbatrix,fcis, i. wichrzycicika. 
Perturbitui, a, um, pomieszany, 
zatrwożony. 

Per turbo, 1. bardzo pomieszać, 
wprawić w nieład, ordines, aciem;— 
przenoś, naruszyć, nadwerężyć, 
zniszczyć, aetatnm ordinem; condi- 
tiones pactionesque beilicas; for- 
tunas omnium, zaburzyć, zawi- 
chrzyć, prorinciam; civitas sedi- 
tiouibus perturbata; zmieszać, prze¬ 
straszyć, zatrwożyć, aliqnem; per- 
turbari amino; animo aliqua te, 
de aiiqua re. 

Ferturpla, e, bardzo brjydki, nie¬ 
przystojny, haniebny- 

Ferungo, unxi, unctum, 3. sma- 
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Yówać, namaszczać, corpora olco; 
perancti faecibns ora, poet. 

Perurbanus, a, nm, b. delikatny, 
wykształcony, dowcipny, grzeczny. 

FerOro, nasi, ustom, 3. wypalić, 
spalić, agrum; colła porasta, zao¬ 
gnione, zranione; Ibericis peruste 
funibus latne, osmagany; terra per¬ 
lista golu, zmarzła, poet.; — prze¬ 
noś. pernrimur aestn (amoris) pa¬ 
łamy; perastus inani gloria, pa¬ 
łający żądzą próżnój chwały. 

Feruaia, ae, i. miasto w Et rury i: 
stąd: Perasinus, a, nm, należący 
do Peruzyi i Perasini, oram, »», 
Perazynowie. 

Feratilfs, o, bardzo użyteczny. 
PSrra<?o, yasi, rasom, 3. przecho¬ 

dzić, per loea; — przenoś, rozcho¬ 
dzić się, rozszerzać się, inurmnr 
lotem concionem, incendinm per 
agros; 2) dostać się, dojść, właść. 
i przenoś, cohors nsqne ad rai¬ 
łem; quo non illias diei fama 
perraseiit. 

Perragatus, a, nm, rozszorzo- 
ny, rozgłoszony, fama; powszech¬ 
nie znany, pervagatissimus yersus; 
wielu przedmiotom wspólny, pars 
perragatior. 

Perragor, 1. błąkać się tu i ow¬ 
dzie, bujać, przebiegać, omnibus 
in locis; in omnes partes; — prze¬ 
noś. rozszerzać się, rozchodzić się, 
in eiteris nationibus usque ad ul- 
timas terras; ne honor nimium 
perragetur, 2) przech. przebiegać, 
erbem terrarum; ogarnąć, cupidi- 
tates omnium mentes pervagantnr. 

Perragus, a, um, błąkający się 
wszędzie, puer. [cie, p narrantur. 

Ferrarie, pr-yst. bardzo rozmai- 
Perrasto, 1. do szczętu spustoszyć. 
Perveho, veii, yectum, 3. przewo. 
zić, commeatus, na str. bier. prze¬ 
jechać, przepłynąć, freto Siciliae 
pemhitur, 2) zawieźć dokąd, yir- 

gines et sacra Caere; — przenoś, 
wynosić, aliquem in coerura; na 
str. hier. dostać się dokąd, in por- 
tum; — przenoś, ad oiitns optatos, 
dojść do zamierzonego celu. 

PorreUo, Telli, 3. skubać, szczy¬ 
pać, targać, obrywać, aurom ali- 
cui; — przenoś, drażnić* stoma- 
cbum; dręczyć, si te dolor per- 
Tellerit; ganić, szydzić, nicować, 
jus cirile. 

Penrenlo, TiSni, Tentnm, 4. przyjść, 
dojść, dostać się dokąd, z przyim 
ad lub in i pizyp. 4 właś. i prze¬ 
noś., in tutom, in fines, in sum- 
mum montis; ad portam; in ami- 
citiam, pozyskać przyjaźń; in odium, 
in invidiam, popaść w nienawiść, 
być znienawidzonym; ad octoge- 
simum annum, dożyć do-; o przed¬ 
miotach nieżyw; dostać się, dojść, 
secures in praedonum potestatem: 
pecunia ad Verrem; clamoradau- 
res; peryentum est, przyszło się. 

Perrerae, przysl. przewrotnie, opa¬ 
cznie, diceTe, interprotaTi. 

Perversio, oni8, i. przewrócenie, 
przekręcenie. 

Perreraitas, atis, i. przewrotność, 
bominum, opinionum. 

Perrersus, a, um, przewrócony, 
pervorsissimi ocali, bardzo zezo¬ 
wate oczy;—przenoś, przewrotny, 
zły, zepsuty, mos, homo. 

Perrerto, yerti, yersnm, 3. prze¬ 
wracać zburzyć, tecta;— przenoś. 
a) zupełnie znieść, zniszczyć, zgwał¬ 
cić, justitiam, sacra, amicitiam, 
jura, mores, ciTitatem, aUquem; 
b) przestraszyć, nunquam iile me 
ullo artificio penertet. 

Perresperi, pnysł. bardzo późno 
w wieczór. [danie, śledzenie. 

Perrestigatio, Onis, i- pilne ba- 
Perrestigo, are, śledzić, badać. 
Perretua, cris, bardzo dawny. 
Perretuitus, a, um, bardzo dawny. 
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Fsrriełoia, ae, i wytrwałość, n- 
pór, krnąbrność. 

P®rrio*citer, przytl. uporczywie, 
zacięcie, mocno. 

Pervio»x, Scis, uporczywy, opor¬ 
ny, zacięty. 

Perrideo, vtdi, TTsnm, 2. oglądać, 
przeglądać, przypatrywać się, roz¬ 
poznawać, właś. i przenoś, sol, 
qui pemdet omnia; mens oculis 
perridet snis; 2) poznać dopad¬ 
nie, qui hoc non penidet. 

FerrlgU, vigilis, bardzo czujny, 
noz, noc bezsennie przepędzona. 

Perrlgflhtio, onis, i. czuwanie 
przez noc całą. 

PerrtgUia, ae, f. czuwanie przez 
noc całą. 

FerrigUitun, ii. *. cznwanie przez 
całą noc; obrzęd religijny w Rzy¬ 
mie obchodzony w nocy. 

Perrigilo, 1. czuwać, noctem, noc 
na czuwaniu przepędzić, in annis. 

Perwnla, e, bardzo tani. 
Penrineo, vici, victum, 3. ofizy- 
mać zwycięztwo; — pTzenoś. per- 
ricitCato, otrzyma! swoje zda¬ 
nie; 2) przeeh. zupełnie Zwycię¬ 
żyć, pokonać; — przenoś, prze¬ 
wyższyć, roces pemneunt sonum. 
skłonić, przekonać, dokazac cze¬ 
go, dopiąć, wymódz, z nast ut 
i tryb. łącz. rationibns Khodios 
pervicerat, nt retinerent. 

Penrius, a, urn, przechodni, ma¬ 
jący przejście; dostępny. 

Pervolito, are, przelatywać, loca. 
Perrólo, 1. przelecieć, latać przez 
co, aedes pervolat hirundo; prze- 
biedz, przejechać prędko, sex mi- 
lia passuum cisiis; 2) prędko się 
szerzyć, rozchodzić się, rumor 
pervolat, poot.; 3) lecieć dokąd, 
in hanc sedero. 

Perv61o, rolni. Telle,bardzo chcićć, 
mocno pragnąć, scire ea. te per- 

velim; czasem per oddziela się od 
słowa, per ridere velim. Cic. 

Perrolńto, 5re, przewracać: libros, 
czytać. 

Perrolyo, rolri, Toliitum, 3. prze¬ 
wracać, włóczyć, tarzać; —prze¬ 
noś. bier. zajmować się czćm pil¬ 
nie, nt in iis locis pcrvolvatnr 
animus. 

Fermlgatn*, a, um, bardzo zwy¬ 
czajny, pospolity, spowszedniały, 
consolatio; 2) znany powszechnie, 
sławny,, res perrnlgat* et nota. 

Perralgo, 1. ogłaszać, obwieszczać 
tabnlas. 

Fes, pedis, nt. noga ludzi i zwie¬ 
rząt, pedibns iter facere, pieszo 
lub na lądzie; pedibns rincere, 
w gonitwach pieszych; serrus a 
pedibus, sługa do posyłek. Stąd: 
1) w szczegół, a) w znaczeniu 
woj.: ad pedes descendere luh di- 
gredi, z koni zsiadać; ad pedes 
desilire, skoczyć z konia; dedu- 
cere equitem ad pedes, kazać 
zsiąść z konia; pedibus merere, 
służyć w piechocie; pogna it ad 
pedes, walka przemienia się na 
pieszą; popów, conferre, referre: 
b) w senacie: pedibus ire in son- 
tentiam alicujus, w głosowaniu 
zgodzić się na czyje zdanie; ue 
(quis) pedibus iret; 2) poet a) o 
plynącćj wodzie: rerocat pedem 
Tiberinus; crepante lympha desi- 
lit pede; o czasie: cito pede la- 
bitur aetas; b) noga łóżka, sto¬ 
łu i t. p.; lectulus ilignis pedibus; 
p. mensae; c) pes reli, lina okrę¬ 
towa. którą się żagiel kieruje sto¬ 
sownie do wiatru; stąd: pede ae- 
quo lub pedibus aequis, gdy o- 
kręt przy pomyślnym wietrze pły¬ 
nie; pędem facere, napiąć żagiel 
stosownie do wiatru; d) stopa, 
miara, cujuś altitudo centom qua- 
draglnta qnamor pedes habet; u- 
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dum pedem disces*isse, —przenoś, 
ptdć suo se metiri, mierzyć Sie 
swoją piędzią, stosować się do 
swój możności, poet; c) miara 
wiersza, stopa, p- dttts, iamb.: 
seu celer, eztremum sen trahat 
ille pędem*, stąd*, gatunek wiersza, 
Lesbius; hunc sccci cepere pedem*, 
3)—przenoś, o szczęśliwym przy¬ 
byciu: secundus, felii, dester, 
poet.*, d! a oznaczenia obecności, 
antę pedes esse; przemocy albo 
odporu: tub pedibus; pedem op- 
ponere; wzgardy lub poniżenia: 
sub pedibus esse lub jacere, być 
w pouicwierce; sub pede ponere. 

PesRlme, i -ns, patrz małe i malus. 
Pessinus, nuntis, ż. miasto w Ga- 
lacyt; stad: Pessinuntius, a, um, 
tyczący się Pessynuutu 

Possuro, pTZysl. na dół, na dno, 
w połączeniu: p. ire, spadać na 
dół, przepaść, zginąć ze szczętem; 
pessnm do lub pcssumdo, znisz¬ 
czyć, zgubić, zrobić nieszczęśli¬ 
wym; na str. bier. pessumdari ad 
inertiam, oddać się gnuśności. 

Festifer, i pestifSrus, a, urn, zgu¬ 
bny, śmiertelny. 

FestŁfóre, jmysl. zgubnie, szko¬ 
dliwie. 

Faattlena, tis, szkodliwy zdrowiu, 
niezdrowy, zaraźliwy, loens, ae- 
des, aspiratio; w ogóle: szkodli¬ 
wy, zgubny, munus. 

PestUeotia, ae, i. zaraza, morowe 
wietrze, gran pestilentia con- 
ctari; szkodliwe powietrze, nie¬ 

zdrowe miejsce, anctunini: ogro¬ 
mni gonus propter pestilentiam 
desertnm. 

Peatla, is, ś. zaraza, morowe po¬ 
wietrze, szkodliwe powietrze; — 
przenoś, zguba, zniszczenie, ser- 
Tatae apeste carinae; także: o oso¬ 
bach i przedmiotach szkodliwych: 
postu patriae (Ciodius). 

FetasMus, a, um, —„. , 
bie kapelusz podróżny; gotowy do 
podróży. 

Fetasus, i, m. kapelusz do po¬ 
dróży. 

Fetelia, »e, i. miasto Brucyów; 
stąd: Petelluus, a, um, należący 
do Petelii. 

Peteaso. i petisso, Sre, ubiegać się 
o co, landem. 

Petitlo, ónis, z. natarcie, zamach, 
cios, petitiones tuas effugi; po¬ 
wstawanie na kogo (w mowach są¬ 
dowych); dopraszanie się, prośba, 
ubieganie się, staranie się o co, 
z przyp. 2. consulatus, sacerdotii; 
sądów.: skarga, roszczenie,prawa 
do czego; także: prawo żądania, 
inea est potitio. 

Petltor, óris, m. starający się o 
nrząd, generosior descendat in 
catnpum petitor; 2) poszukujący 
sądownie, skariyciel, powćd. 

Petlturio, <re, chcićć prosić o co, 
czynić zabiegi. 

Pęto, potlri, petii, p«t,ltnm, 3. 
chcićć co osiągnąć, starać się. 
sięgać, a mianowicie: a) aliquem 
deitrS, podać komn Tękę, poet ; 
b) godzić na kogo, uderzać, ci¬ 
skać, aliąuem aliqua re, aaio; 
tren alta petens; szczegół, w wal¬ 
ce: cios zadawać, aUquem jud 
aiicujns caput, latoś i t, p.; tak¬ 
że: cujus iktus mucro ille potehat; 
stąd: napadać, napastować, za¬ 
grażać, aliąuem; aliquem inzidiis, 
armis, beilo, eiercitu, signis in- 
ferondis; także poet.: Trojanos 
b&ec monstra petunt; c) pójść do¬ 
kąd, jęchać; udać się w pochód, 
wyroszyć, loca calidiora; non ca¬ 
stra sed nares; drogę przedsię¬ 
wziąć, iter; atium cursum; aliam 
in partem fugam; lecieć, petere 
iter peanie, poet.; o rzekach: pły¬ 
nąć, campnm petit amnis, poet; 
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o górach: wznosić się, sterczćć, 
mons p«iit astra; d) nalegać, pro¬ 
sić, domagać się, dopraszać się, 
żądać, aliquić lub aliąuid ab 
aliquo lub z ut i tryb- łącz. 
albo samym tr łącz.; także; quan- 
tum res petit, ile rzecz wymaga; 
w szczegół a) pragnąć co osiągnąć, 
wyjednać, czynić o co zabiegi, 
consulatum, virginem; p) sądów.: 
poszukiwać, domagać się, heridi- 
tatis possessiortem; stąd: skargę za¬ 
nieść, p. ab aliquo; is, a quo petitu?, 
oskarżouy; is,qui petit,skarżący, po¬ 
wód^) pragnąć osiągnąć, ojszukać, 
upatrywać, sedes apibus statioque 
putenua; — przenoś, szukać, sta¬ 
rać się o co, salutem fuga, inor- 
tem, gloriam, sapieniiam, laudcm; 
b, iść po co, szukać, dostać,agge- 
rem, commeatum, pabulum, s- 
quam; pożyczyć, wystarać się, 
argento ostiatim petito; wydoby¬ 
wać, wydawać, gemitns alto de 
corde; latcre imo spiritum; — 
przenoś. aliquid a Graecis; ini- 
tium rei dcmonstrandae altius; 
praesidium ox benerolcntia ali- 
cujus. 

Fetoritum, lub petorritum, i, n. 
gatunek powozu. 

Petra, ie i. skała. 
Petra, ae, i. brzeg nadmorski w II- 
liryi; 2) miasto w Sycylii, które¬ 
go mieszkańcy Fctilm, ona, m. 
Petrynowie. 

Fetrójua, i, Da, nazwa Rzymskie 
go rodu; stąd: Petiej&nus, a, urn, 
Pctrcjauski. 

Fetrinum, i, n. miasteczko i po¬ 
siadłość wiejska w Kampanii. 

Petrooćril, Crum, m. lud w Akwi- 
lanii. 

Pet ronina, i Petrosidiue, a, urn, 
nazwiska Rzymskich rodów. 

P® t olana, tis, swawolny, rozpustny 

Petulanter, przyłt. ewawolnie, roz¬ 
pustnie, vivere. 

Fetulantia, ae, i. rozpusta, swa¬ 
wola, złośliwa Tadość. 

Fetulous, a, um, bodzący, bodli- 
wy, haedi. 

Feueetla, ae, i. kraina w Apulu; 
stąd: Peucetius, a, um, do Peu- 
cccyi należący. 

Fhaeacea, um, zn. mieszkańcy wy¬ 
spy Korcyry, w licz. po). Phaeaz, 
acis; stąd a) Pbaeacis, fdis, z 
rodem z Feacyi; ric<MW. nazwisko 
poematu o pobycie Ulissesa w krai¬ 
nie Feaków; b) Phaeacius, a.um, 
do Feaków należący. 

Fhaedra, ae, i. córka Minosa, kró¬ 
la Krcteńskiego, siostra Aryadny, 
żona Tezeusza. 

FbŁaestum, i, n. miaato naTryapi© 
Krecie: stąd; a) Phaestias, Sdis, 
i. rodem z Festu. b) Phaestius, 
a, um, należący do I estu: 2) mia¬ 
sto w Tessalii. 

Phaiton, ontis, m przyświecają¬ 
cy, przydomek Heliosa czyli Słoń¬ 
ca; 2) cyn Heliosa i Klimeny; 
stąd: aj Phaethontóus, a, um, do 
Faetona odnoszący się: > Phac- 
tontias, Sdis, ż. należąca do Fae¬ 
tona , neaow. Phaethontiades, um, 
i. siostry Faetona. 

Fhaetóiaa,ae, i. siostra Faetona. 
Fhalanga, ae, i. wałek, drąg, le¬ 
war do podnoszenia i posuwania 
maebin 

F balangi tae, arom, m. żołnierze 
należący do szyku zwanego pha- 
lanx. 

Fbalantua, i, i»- Spartańczyk, zało¬ 
życiel Tarentu 

Phalaruc, phalangis, i. gromada, 
oddział wojenny, poet Tuscorum, 
Trojanorum w szczegół, a) azyk 
ścieśniony w kształcie czworograr 
nu u Atończyków i Spartan; b) 
oddział wojska Macedońskiego, od 
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4 do 16 tysięcy; c) szyk wojenny 
Gallów i Germanów. 

Halin, oram, ». miasto w Tes- 
salli. 

Phalćra, oram, ». patrz Phalerum. 
Ph&lerae, arom, i. ozdoby drogie, 
które noszono na piersiach; także: 
kosztowne rzędy, któremi zdobio¬ 
no konie. 

Fhaleritua, a, mu, ozdobiony rzę¬ 
dem, equus. 

FhaiSrum, i, a. i Phalórs, oram, 
n. port Ateński z miasteczkiem 
tegoż imienia; stąd: a) Phalereus, 
ei, lub eos, m. Falerejczyk; Pha- 
lereua, a, um.Falerejski; i)Pba- 
lerTcns, a, urn, Falerycki. 

Phtnae, arom, i. przylądek na 
wyspie Chios; stąd: Phanaeus, a, 
su, Fanejski, rex Pb. (o winie 
Fanejskióm). 

Fhantasoa, i, ta* syn bożka snu. 
PharStra, ae, i. sajdak, kołczan. 
Fharetritua, a, um, kołczanom 

opatrzouy. 
Pharitae, Pharins, patrz Pharos. 
PLarmaoeutria, ae, ź. czarownica, 
pharmaoopóla, ae, w. sprzedają¬ 
cy lekarstwa, lekarz jarmarczny. 

Pharos, lub -as, i, i. wyspa przed 
portem Aleksandryi w Egipcie, na 
którćj była wzniesiono sławna wie¬ 
ża z latarnią; stąd: o) Pharltae, 
arom, m. mieszkańcy tej wyspy; 
b) Pbarius, a, um, Faryjski, poet. 
Egipski. . 

Phara&loa, lub -us, i, z. miasto 
w Tessalii; stąd: Pharsallcus i 
Fharsalius, a, um, tyczący się 
miasta Farsatu i okolic. 

Pharus, patrz Pharos. 
Phasólis, Tdis, i. miasto w Licyi; 
stąd: Phaselltae, arum, m. Fa- 
zelici. 

PhasSlus, i, *». gatunek małego 
okrętn; 2) fasola. 

Phaata, Tdis, m. rzeka w Kolchi¬ 

dzie (przyp. 5 Plmsiy, w r. r. mia¬ 
sto i port przy ujściu rzeki Fazys: 
stąd: a) Phasis, Tdis i Phasia° 
Sdis, i. Fazyjka, mieszkanka Kol¬ 
chidy, poet.; b) Phasiacus, a, um, 
Fazyacki, poet. Kolchicki. 

Phógeua, ei lub eos, w. ojciec 
Aifezybei: stąd: o) Phegojus, a, 
um, do Fegeusa odnoszący się; 
b) Phegis, Tdis, f. córka Fegeusa; 
c) imię króla Indyjskiego. 

Pheneoś, lub -us. i, ś. miasto 
w Arkadyi; stąd: PheneStae, a- 
rum, n. Feneaci. 

Fhórae.anim, ż. miasto: a) w Mes- 
senii; b) w Tessalii; stąd: Phcrse- 
us, a, um, Ferejski, i Fery, Ale- 
zander Ph. lub samo Pheraeus, 
Ferejczyk i Pheraei, oram, n. 
Ferejczycy; poet. w ogóle: Tes- 
salski. 

Phereclus, i, m. budowniczy, któ¬ 
ry wystawił okręty Parysowi do 
porwania Heleny; stąd: Phcre- 
olens, a, um, tyczący się Fere- 
klusa, pnppis. 

Pherecydea, is, m. filozof z wy¬ 
spy Scyros. nauczyciel Pitagora¬ 
sa: stąd: Pherecydeus, a, um, ty¬ 
czący się Ferecydesa; 2) pisarz 
dziejów z Aten przed Herodotem. 

Fheres, etis, f». wladzca Tessalii, 
ojciec Admeta, który stąd nazy¬ 
wa się PheretiSdes, ae, m. 

Fhldias, ae, m. znakomity snycerz 
Ateński; stąd: PhidiScus, a, um, 
odnoszący się do Fidyasza. 

Phiditia (lub philitia), oram, n. 
wspólne, skromne jedzenie u Ła- 
cedemończy kó w. 

Phlladelphus, i, m. kochający 
brata, przydomek króla Egipskie¬ 
go Ptolomeusza. 

Philaeni, orum, m. dwaj bracia 
z Kartaginy; stąd: arae Philaeno- 
rnm lub Philaenon, port na gra¬ 
nicy Cyrcnaiki. 
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Phliaamion,Cw8,». syo Apollina. 
Phllfimon, Bnis, w. mąż B&ucydy. 
PhillppSus, patrz Philippus. 
Philippi, Brum, n. miasto w Ma¬ 
cedonii, wsławione walką Okta¬ 
wiana i Antoniusza, przeciwko 
Brutusowi i Kassyuszowi, którzy 
tam byli pokonani. 

Fhillppus, i, **. imię kilku kró¬ 
lów Macedońskich, z których naj¬ 
znakomitszym byl ojciec Aleksan¬ 
dra W.; poct.: pieniądze złote wy¬ 
bijane za panowania Filipa, retu- 
lit acccptos regale nomisma Phi- 
lippos. Stąd: a) PhilippSus, a, 
n, do Filipa odnoszący się, nu- 
mus; b) Philipplcus, a, um, ty¬ 
czący się Filipa; 2) nazwisko 
Rzymskie. 

Philitlft, orum, n. patrz Phiditia, 
Philooteta, lub -es ae, syn 
Peanta, towarzysz Herkulesa; stąd: 
Philocłetaous, a, um, do Filok- 
teta odnoszący się. 

Pliitolóąia, ae, i. (chęć do badań 
uczonych); zajmowanie się nauką 
języków i literatury, jako to: gram- 
matyki, Tetoryki, poezyi i t. p. 

Philćlócus, i, m. miłośnik litera¬ 
tury, literat, uczony. 

Phtlomfila, ae, i. córka Paudyona 
króla Ateńskiego, siostra Prokny, 
z których tamta w słowika, a ta 
w jaskółkę przemienioną była; 
stąd' poet.: słowik. 

PhilomSlium. ii, ti. miasto we 
Frygii; stąd: Philomelienses, ium, 
m. mieszkańcy tego miasta. 

Philorbomaeus, i, «. przyjaciel 
Rzymian, jako tytuł honorowy. 

Phflosophia, ae, i. miłość mądro¬ 
ści, filozofia; praedmiot filozoficz¬ 
ny; de ph. sennonem habere; w licz. 
mn. sekty, systemata, szkoły filo¬ 
zoficzne. 

FMlo»ópŁor, 1. filozofować, odda¬ 
wać się badaniom filozoficznym. 
BI.W. 

Philotophus, a, filozof, filozofka- 
PhUtrum.i, n. napój miłosny. 
Philyra, ae, i. lipa; stąd: łyko 
lipowe. 

Fhilyra, ae, i. nimfa, córka Ocea- 
na, matka Chirona; stąd: aj Phi- 
lyrcjus, a, um, do Filiry odno¬ 
szący się; b) FhilyrTdes, ae, as. 
Filiryda (Chiron). 

Phtmuts, i, m. pnszcczka do gra¬ 
nia w kostki. 

Phlneus,i,»». król Tracki, od bo¬ 
gów ślepotą ukarany, wieszcz; 
stąd: Phinejus i Phineus, a, um, 
do Fineusza odnoszący się; 2) brat 
Cefeusza króla Etyopów. 

Fhlntia, ae, ć. miasto w Sycylii. 
Phleg&on, ontis, m. rzeka w krai¬ 

nie podziemnej (ogniem płynąca); 
stąd: Phiegethontis, Idis, i. nale¬ 
żąca do tćj rzeki, unda. lympha. 

Phlegra, ae, i. miejsce w Mace 
donii, zwane później Pallene: stąd: 
Phlegraeus, a, um, Flegrejski, 
tyczący się Flegry. 

Phlegyaa, ae, m. król Lapitó'w, 
ojciec lksyona i Koronidy; 2) 
w licz. mn'. lud w Tessalii. 

Phlius, nutis, i. miasto i okolica 
w Peloponezie;stąd: PhliSsins, a, 
um, Fliazyjski, Phliasii, orum,r». 
Fliazowie. 

Phobótor, óris, «. syn bożka snu. 
Fhóea, ae, i -e, es, i. cielę mor- 
skio; pies morski. 

Phooees, ae, i. miasto w Jonii; 
gtąd: a) Phocaeensis, e, Foceeńzki 
i Phocaeenses, Foceensowie; bj 
Phocaei, orum, m. mieszkań^ 
Focei: e) Phocafcus, a, um Fo- 
cejski; dj Phocenses,ium,«». mitr 
kańcy Focei. 

PhócU, Idis, i. kraina w średni; 
Orecyi; stąd: a) Phocaicus, a, um, 
Focejski; b) Phocenses, ium, M, 
mieszkańcy Focydy; z) PhocStr 
a, um, Focejski; neofito. Focej- 

?i 
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czyk (Piiados), dj Phocii, orum, 
m. mieszkańcy Focydy, 

phócua, i, m. syn Eaka, trat Pe- 
leasa i Telamona 

Phoebas, patrz Phoebus. 
Ptaoebe. es, i. siostra Feba=rDia- 
ns; 2) córka Leucyppa; 3) córka 
Ledy, siostra Heleny. 

P>hoebua, i, m. wlaś. jaśniejący, 
świecący, przymiot Apollina, Ph. 
Apollo, poct.- samo Ph. ~ Apol¬ 
lo, albo o słońcu: Phoebi palli- 
dus orbis, i sub utroque Phoebo, 
na wschodzie i zachodzie; stąd' 
aj Phoebas, adis, i. kapłanka Fe¬ 
ba; b) PhoebEjus i PhoebEus, a, 
sm, tyczący sie Feba; c) Phoe- 
bigEna, ae, m. syn Feba (Esku¬ 
lapi. 

Pboenicee, um, m. Fenicyanio, 
w licz.*poj. Phoenis, Fenicyanin, 
mieszkaniec krainy zwanej Phoc- 
nicE, Es, lub Phoenicia, aa,i przy 
wschodnićj 6tronie morza Śród¬ 
ziemnego; stąd: a) Pkoenlccus, 
purpurowy, b) Phocnlcius, a, um, 
Fenicki; t) Phoenissa, ae, i. Fe- 
nieyanka, z Fcnicyi; Phoenissae, 
Fenicyanki, poemat dramatyczny. 
Phoenir, Ida, m. syn Amyntora, 
towarzysz Achillesa’w czasie woj¬ 
ny Trojańskiej; 2) ptak bajeczny, 
który żył lat przeszło 500 i spalił 
się w swojem gnieżdzie. Z jego 
popiołów powstał nowy feniks. 

Pholoó, Es, i. góra w Arkadyi. 
Fhorcua.i, lub Phorcys, yos, lub 
Phorcyn, ynos, m. syn Eeptuna, 
ojciec Meduzy, po śmierci uważa¬ 
ny za bożka morskiego; stąd. 
Phorcynis.idislubldos, i. i Phor¬ 
cys, idis, ż. córka Forkusa, Me¬ 
duza. 

Fhoróneua, ei i eos, m. król 
w Argos, syn Inacha brat Jony 
(Jo): stąd: Phoronis, Idis, i. Fe- 
ronida (Jo). 

FhraMea, is, n». nazwisko króla 
Partów. 

Phrenótioua, a, um, szalony, obłą¬ 
kany; rzeczom. phrenetiei, orum. 
m. szaleńcy. 

Fhrliua, i, m. syn AtamasaiKe- 
feli, brat Hclli; stąd: PhrizEus, 
a, um, do Fryksusa należący. 

Fhryeea, um, m. Frygijczycy; 
w Ucz. poj. Phryx, Frygijczyk, 
Ph. pius, Eneasz. Stąd: fl) Phry- 
gia, ae, i. Frygia, kraina w Azyi 
mniejszej, podzielona na wielką 
i małą Frygią; b) Phrygius, a, 
um, Frygijski, poet. Trojański, 
mater (Cybele); modi, muzyka 
żywa, pełna namiętności, używa¬ 
na podczas obrzędów odbywanych 
na cześć Cfbcli; Testes (haftowa¬ 
ne szaty, ponieważ Frygijczycy 
słynęli ze sztuki haftowania); la¬ 
pis, marmur; rzeczom. Phrygiae, 
Frygijskic niewiasty. 

Phryx, Phrygis i Phrygius amnis, 
rzeka w Lidyi. 

Phthia, ae, i. miasto w Tessalii; 
stąd: a) Phthias, adis, i. miesz¬ 
kanka Ftyi; b) Fhthióta, lub -es, 
ae, m. Ftyota, Ftyjczyk; c) Phthió- 
tis. Mis, i. kraina w Tessalii; d) 
Phtbiotlcus, a, um, Ftyotycli, 
w ogóle: Tcssalsti; e) Phthlus, 
a, um, Ftyjski, Tessalski, i Ftyi 
(Pelcus, Achilles). 

Phylaeó, Es, i. miasto: a) '& Molos- 
sydzic w Epirze; b) w Tessalii; 
stąd: a) PhylacEis, Idis, ż. Fila- 
cejka, Tessalka; b) PhylacEjus, 
a, tim, Filacejski. 

Pbylaoua, i, m. ojciec Ificyusza, 
dziad Protezylausza, męża Laoda- 
mii; stąd. Phylacldes, ae, m. Fi- 
lacyda, Protezylausz. 

Phylarohua, i, n. naczelnik po¬ 
kolenia. 

PhylE, es, i. mały zamek w Atty- 
ce na granicy Beocyi. 
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Fhytlis, Idis, lub Tdo», i. nazwi¬ 
sko dziewczyny. 

Phylloe, i, i. miasto v Tessalii; 
stad: Fhyllejus, a, um, tyczący 
się tego miasta, poet. Tessalsbi. 

Phyaioa, no, i. fizyka, nauka przy¬ 
rodzona. 

Fhyaiee, przytl. fizycznie. 
Phjaious, a, tim, fizyczny, tyczą¬ 
cy się przyrody; rzeczow. fizyk, 
badacz przyrody, physicum quid- 
dam, coś z nauki przyrody; phy- 
sica, oruin, n. rzeczy przyrodzone, 
fizyka. 

Physiognćmon, onis, **- poznają¬ 
cy charakter i skłonności człowie¬ 
ka, zwłaszcza z rysów twarzy, 

Phyaiológia, ae, ź. znajomość czyli 
badanie przyrody. 

PiabUls, e, w znacz, relig., dają¬ 
cy się odwrócić przez ofiary. 

Ftacul&ris, c, błagalny, mający 
moc oczyszczenia, p. sacrificia, lub 
samo piacularia, 

Piaouiuin, i, w. ofiara oczyszczal¬ 
na, błagalna; w ogóle; wszelki 
środek naprawienia czego; a) śro¬ 
dek zaradczy, lekarstwo, sunt cer¬ 
ta piacula, qtiae te ter purc lccto 
potentat reereate libeilo; i) kara, 
gr&Yia p- eiigcre: 2) to, co wy¬ 
maga ofiary oczyszczalnej, wykro¬ 
czenie, występek, p. committere, 
sibi contrabere, mereri. 

Pism en, Inis, ». środek religijny 
przebłagania. 

Pj», ac, i. sroka. 
Fieftrla, ae, i. smolarnia, miejsce 

gdzie wytapiają smolę. 
Pieca, ae, i. świerk. 
Pioćnum, i, «• kraina w Italii; 
stąd; a) Picens, tis, Picentyński, 
1 Picentes, um, «* Piceatyno- 
wie; i) PicSnus, a, um, Piceński. 

Pioaua, a, um, czarny jak smoła. 
Pioo, 1- smolą zalewać, napusz¬ 
czać. 

Fiotćnea, um, ». lud w Akwi- 
tanii. 

Pietor.ćris, m. malarz 
Ptetor, oris, m. Rzymski przy¬ 

domek. 
PiotOra, ae, i. malowidło; malowa¬ 
nie; 2) wyszywanie, haftowanie, 
p. teztiiis; 3) wmówię: malowni¬ 
czo rzeczy przedstawienie 

PioturfttuB, a, um, wyszywany, 
haftowany, restes. 

Fictus, a, um, malowany, hafto¬ 
wany, acu chlamys; ozdobiony, 
orationis genus. 

Fie, pnysl. religijnie; z przywią¬ 
zaniem względom rodziców, dzie¬ 
ci i t. p. 

pieria, ae, i. araina Macedonii. 
Ftóros, lub -ns. i, m. król Ems- 
tyi; 2) Macedończyk, ojciec dzie¬ 
więciu Muz; 3) góra w Tessalii; 
stąd; a) Pierides, um, i. córki 
Pierusa, Muzy; ó) Pierius, a, um, 
Pieryjski, Tessalski; ntczow. w licz. 
mn. Pieriae, Muzy; stąd: poet 
modi, Yia. 

PIStas, Stis, i. bogobojność; 2) mi¬ 
łość ku rodzicom, rodzeństwu kre¬ 
wnym, ojczyźnie; 3) uszanowanie, 
wdzięczność; 4) łagodność, tkli¬ 
wość, miłosierdzie: S) sprawiedli¬ 
wość. 

Pigeo, pigui; 2) czuć wstręt, od¬ 
razę, przykrość, zwykle nieosob. 
piget, piguit lub pigitum e»t, 
z przyp. 4 osoby i 2 rzeczy, me 
pigat stultitiae meao; pigere aum 
facti coepit, zaczął żałować, żęto 
zrobił; 2) wstydzie się, pigebat 
fateri. 

Piger, pigra, pigrum, niechętny, 
leniwy, opieszały, gnuśny^in mi- 
litia; ad militaria opera; poet. 
z prz.yp. 2, militiae; lub z tryb. 
bez., ferro iaborem; poet o pized- 
miotacb nieżywot: a) nieżyzny, 
campus, radii; b) powolny, po- 
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woli upływający, bellum, annus; 
e) nieczuły, pectora. 

Pigmontariua, ii, m. farbami lub 
maściami trudniący się. 

Pigmentom, i, n. farba, piększy¬ 
dło; — przenoś, ozdoba kraso- 
mówska, orationis. 

Pigner&tor, oris, m. biorący w za¬ 
staw. 

Pignśro, 1. zastawiać dawać co 
w zastaw. 

Płgneror, 1, brać w zastaw, — 
przenoś, o) zobowiązać, quemque; 
i) uważać za Tzecz niezawodną, 
quod mibi das omen, pigneror, 

poet- 
Flgnua, pignóris, n. zastaw, za¬ 

kład; p. pouere, pignore certare, 
zakładać się; o osobach: zakładnik; 
adde natos natasque et nepotes, 
pignora cara, dzieci i wnuki, jako 
zakład miłości małżeńskiej; — 
przenoś, zakład, dowód, znak pe¬ 
wny, roluntatis, iujuriae 

Płgre, prtysl. opieszale, niechętnie, 
nieochoczo. 

Plgritia, ae, i■ gnuśność, leni¬ 
stwo. 

Pigror, 5ri, lenić się, być opiesza¬ 
łym, scribere. 

1. Pila, ae, i. mozdzierz; — prze¬ 
noś. o) słup, filar, pontis; lapi- 
dea; b) tama kamienna, saxea 
pila cadit. 

2. Pila, ae, i. piłka do grania, pi- 
lae studio teneri;przysłowie; c!au- 
dus piłam, o tyin, który z jakićj 
rzeczy nie umie zrobić użytku. 

PilSnus, i, m. ^ triarius. 
Ftl&tus, a, um, pociskiem uzbro- 
jony. 

Pileatus, a, um,'czapkę na głowie 
mający. 

FUentum, i, #. powóz na pasach 
dla kobiet. 

Pileólus, i, »». i -um, I, n. cza¬ 
peczka. 

Pilena, i, n. i -um, i, ». czapka, 
którą nosili wyzwoleńcy, ad pile- 
nm rocare, zachęcać niewolników 
do broni, przyrzekając im wolność 

Piło, are, włosy obrywać, rabować. 
Pilóruf), a, um, kosmaty, włosa¬ 

mi obrosły. 
Pilum, i, n. pocisk piechoty Bzym- 
skiej; p. murale, pocisk, który 
oblężeni na oblężeńców z murów 
Tzucali. 

Pilumaus, i, m syn Daunusa, 
dziad Tuma. 

1. PUub, i, m. oddział żołnierzy 
zwanych triarii lub pilani; 6tąd: 
primfts p., pierwszy oddział tego 
wojska; ceuturio primi pili lub 
qui primum pilum ducit; 2) pri- 
mus pilus lub primipilus, sam 
setnik pierwszego oddziału trya- 
ryów. 

2. Pilus, i, ». włos, palpebrac 
munitae raiło pi lorom; — prze¬ 
noś. mało czego, fraszka, racz 
mała, piło minus; ne pilum qui- 
dem, ani na włos; ne ullum pi¬ 
lum ririboni habere dicatur, ani 
trochę. 

Pimpla, ae, i. miasteczko w Pie- 
ryi, tudzież góra i źródło muzom 
poświęcone; stąd: Pimpleus, a, 
um, tyczący się tego miejsca, na¬ 
leżący do muz, i Pimplea, ae, z- 
muza. 

PinSrius, a, nm, nazwisko Bzym- 
skiego rodu. 

Pinarus, i, n. rzeka w Cylicyi. 
Pindarus, i, n. sławny poeta li¬ 
ryczny tirecki, Tebańczyk; stąd: 
Pindartcus, a, um, do Pindara 
odnoszący się. 

PindeniBsuo i, i. miasto w Cyli¬ 
cyi; stąd: Pindenissae, arum,w*, 
mieszkańcy Pindenissu. 

Piudus, lub -os, i, n. góra w Tes- 
salii 

Pinetum, i, w. las sosnowy. 
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Pi&eu*, a, um, sosnowy. 
Pin*o, piuxi, pictum, 3. malo¬ 
wać, tabula pieta, obraz, malowi¬ 
dło; 2) acu p. lub samo piagere, 
haftować, wyszywać, stragulum 
teitilc magnificis operibus pictum; 
3) namazać czśm, sangniueis fron¬ 
tem motis et tempora pingit; 4) 
ozdobić, bibliothecam• 5) w mo¬ 
wie: odmalować, malowniczo, ży¬ 
wo przedstawić. 

Piaguesco, Sre, tłuścieć, stać się 
tłustym. 

Pingais, e, tłusty, stluszczony, 
spasły, otyły, o żyjących i nie- 
żyw. istotach, mianow. o roli: 
ager, solom, campus, żyzny, ob¬ 
fity; także: OliTa lecta de pinguis- 
simis ramis arborum; pingnia sta- 
bula apum, poet; rzeczow. pin- 
gue, is, n. tłustość; — przenoś, 
niezgrabny, nieokrzesany, nieu- 
datny, bez ożywienia, Mincrra; 
nadęty, yerba; spokojny, somnus, 
qnies, amor, poot. 

Fingultado, Inis, z. tlustosc. 
Ptnifor, lub pinTger, era, erum, 
soseorodny. 

1. Piana, ae, i. pióro, w licz. 
mn. pióra, skrzydła: 2) płetwy u 
ryb; 3) blanki murów. 

2. Piana, ae, i. gatunek ślima¬ 
ków. 

Finn&tus, a, um, skrzydlaty, pie¬ 
rzasty. 

Pinni&er, era, erum, mający skrzy¬ 
dła lub płetwy, amor (kupidyn). 
piscis. 

Ptnnotóres, ae, ♦*. pilnujący śli¬ 
maków, gatunek raka. 

Pinao, ere, tłuc, na proch zetrzeć. 
Pinus, us lub i, i. sosna, — poet 
pochodnia, manum pinu flagranti 
implet; okręt pinus in undis navi- 
gat. 

Pio, 1- błagać przez ofiary. Tellu¬ 
rem porco, Silvanum iacte; oczy¬ 

ścić religijnie, si quid tibi pian- 
dum fuisset: w ogóle: naprawić, 
damna; odwrócić, imaginem noc- 
tis (straszne snyV, takie: zemścić 
się, ukarać, culpam -aortę, poet. 

Piper, Bris, n. pieprz. 
Piraeeus, ci, 4. przyp- -eum lub 
-ea, m. sławny port Ateński; tri- 
plei Piraeei portus, złożony z 3-ch 
stacyj, Zea, Aphrodisium i Can- 
tbarus; poet.: Piraea tuta; stąd: 
Piraeus, a, um, do portu Ateń¬ 
skiego należący, litora. 

Pirata, ae, m. rozbójnik morski, 
korsarz. 

Firaticus, a, um, korsarski, hel¬ 
ium, wojna z korsarzami; netamc. 
piratica, ae, i. rozbójuictwo mor¬ 
skie, korsarstwo, pirat' cam face- 
re, rozbijać na morzu. 

Pirónó ćs, i. źródło w Koryncie; 
stąd. Pirenis, Mis, i. należąca do 
źródła Pireuy, unda; Pirenis El- 
phyre, Korynt. 

Pirithous, i, m syn Iksyona, król 
Lapitów. przyjaciel Tezeusza. 

Pirum, i, «. gruszka, owoc. 
pirus, i, i. grusza, drzewo grusz¬ 

kowe. 
Pirustae, Sram, m. lud w Illiryi. 
Pisa, ae, ż. i Pisae, arum, i.mia¬ 

sto w Elidzie przy rzece Alfeus; 
stąd: Pisaeus, a, um, Fizejski 
i Pisaea, ae, i. pochodząca z Pi¬ 
zy (Hippodamia); 2) w licz. mn. 
miasto w Etruryi; stąd: PisSnus, 
a, um, Fizański, i Pisani, onue, 
m. mieszkańcy Pizy. 

Plsaurum, i, n. miasto w Umbryi; 
stąd: Pisaurensis, e, należący do 
Pizauru. 

Piscator, Bris, m. rybak. 
PiseatBrius, a, um, rybacki,natris. 
Fisc&tus, us, ni. rybołówstwo, 
ryby. 

Fiacioulus, i, m. rybka. 
Pi»oIna, ae, i, sadzawka rybna. 
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PUdo&rfus, a, urn, mający upo¬ 
dobanie w utrzymywaniu stawów, 
sadzawek rybnych. 

Ptasi*, is, m. ryba; 2) pisces, 
gwiazdozbiór, p. major (aquosus), 
gwiazda w stronie południowćj. 

FUeor, 1. ryby łowić. 
PUoóaus, a, nm, rybny, obfity 

w ryby. 
PUića, ae, m. rodem z Pizydyi; 

■w licz. mn. Pisidae, inim, m. 
Pizydowie, mieszkańcy krainy zwa- 
nćj Fisidia, ae, i. w Azyi mniej¬ 
szej. 

PlsUtratus, i, m. samowladzca 
Ateński; stąd; Pisistrattdes, ae, 
m. Pizystratyda, potomek Pizy- 
strata. 

Piso, ónis, m. nazwisko Kzymskićj 
familii. 

PU tor. Aria, m. roztluknjący, roz¬ 
cierający np. zboże w moździerzu 
lub w żarnach; 2) piekarz. 

PUtArlum, ii, n. miasto w Etrn- 
ryi; stąd: Pistoriensis, e, Pisto- 
ryjski, z miasta Pistoryum. 

Pistrlnum, i, n. miejsce, gdzie 
przed wynalezieniem młynów zboże 
w możdz'erzu lub w stępie tłu¬ 
czono na mąkę; później do obra¬ 
cania kamienia młyńskiego uży¬ 
wano koni lub niewolników za 
karę, stąd: dare a!iquem in pis- 
trinum; — przenoś, o przy krem 
położeniu rzeczy: tibi mecum in 
eodem pistrino est rirendum. 

PUtrts, lub pristis, is, i pistriz, 
lub pristii, Icis, i. gatunek wie¬ 
loryba; 2) gwiazdozbiór, wielo¬ 
ryb; 3) gatunek okrętu. 

Pisane, es, i. miasto w Argoli- 
dzie w Azyi Mnieiszćj. 

Fitheofisas, arnm, I. wyspa na mo¬ 
rzu Tyrreńskiem. 

Fittheua, ei, lub eos, m. król 
Trezeny (Troezen), ojciec Etry 
(Aetfcraj; stąd: a) Fitthuis, Tdis,i. 

Pitteida (Etra); b) PitthSjus lnb 
-Sns, Pittejski. 

Fltulta, ae, i. ślina, flogma. 
FituitAaus, a, nm, zaflegmiony 
Pius, a, nm, szanujący, przywią¬ 

zany; «) względem bogów: bogo¬ 
bojny, pobożny, religijny, b) wzglę¬ 
dem tych osób, z któremi związ¬ 
kiem krwi lub dobrodziejstw je¬ 
steśmy połączeni: przywiązany, 
życzliwy, tkliwy, uprzejmy: ej 
sprawiedliwy, cnotliwy, poczciwy, 
słuszny; pii, błogosławieni, szczę¬ 
śliwi (o cieniach zmartych na po¬ 
lach Elizejskich), piorum sadem 
consecnti; piam est, tego wyma¬ 
ga bogobojnośt, z tryb. bez., poet; 
2) Bzymski przydomek. 

Piać, picis, i. smoła, żywica. 
FlacabOU. e, dający się łatwo 
przebłagać, se inimicis placabi- 
lem praebere; 2) służący do prze¬ 
błagania, te ipsum purgare ipsis 
coram placabilius est, łatwićj 
przebłagasz uniewinniając się, 
poet. 

FUoabilitas, Stis, i. pojednalność, 
łatwość do przebaczenia. 

Plaoimen, lais, n. środek poje¬ 
dnawczy. 

Plaoftte, przytł. spokojnie, cierpli 
wie, łagodnie, omnia humana 
ferre. 

Flao&tio, onis.f. ułagodzenie, ubła¬ 
ganie, deorum. 

Flao&tus, a, nm, ublagauy, uła¬ 
godzony, ezercitus; stąd: łagodny, 
spokojny, status animi. 

Plaoenta, ae, i. placek. 
Pleoentia, ae, i. miasta w Galin 

Cyspad&ńskićj; stąd: Płaceń tlnus, 
a, um, tyczący się Placeneyi, i 
Placentini, orum, m. mieszkańcy 
Placeneyi. 

Placao, placui, placftnm: 2. podo¬ 
bać się, alicui; pl. sibi, być 
z siebie zadowolonym, być pel- 
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nym miłości własnćj, zaufać so¬ 
bie, być zarozumiałym; placet mi- 
hi, lub samo pl.t uważam to za 
dobre, pochwalam, zgadzam się 
na to; ze spój. nt i tryb. łącz., 
placuit -ut conscribercmus; z 4. 
przyp. i tryb. bez. duo placet es- 
se Carneadi genera visorum; pla- 
cere sibi ternas tabellaa dari; n- 
chwalić, postanowić, polecić, z 4 
przyp. i tryb. bez. senatui place- 
re, Cassium pnmnciam obtinere; 
suggestum adornari placuit; takie: 
z ut i tryb. łącz.; placitum est, 
postanowiono- 

Placide, prtt/sl. łagodnie, spokoj¬ 
nie, ferre dolorem; loqui; 21 zwol¬ 
na, colles pl. acclives, mało spa¬ 
dziste. 

Plaołdui, a, urn, łagodny, spokoj¬ 
ny, nihil non tranquillum et pla- 
cidum agens; niebystry, niegwał- 
towny, amnis. 

Plaeitua, a, urn, podobający się, 
miły; rzeaow. placitum, i, n. upo¬ 
dobanie , życzenie, ultra placilum, 
więcćj niż sobie życzono 

Płaco, 1. błagać, uspokajać, ła¬ 
godzić, przejednać, właś. i prze¬ 
noś. divinum uumen precibus; ae- 
quor; aliquem in aliąuem łub ali- 
cui, pojednać kogo z kim, esca 
ventreiu iratuin, głód uśmierzyć; 
homo ipse sibi placałus, sam z so¬ 
bą w zgodzie ; uspokojony 

1. Flaga, ae, i. raz, cios, uderze¬ 
nie, stąd jako skutek; rana, acci- 
pere, infligere, imponere; — prze¬ 
noś. nieszczęście, przeszkoda, hac 
ille percutsus plaga, wrażenie, o- 
ratio grarem plagam facit. 

2. Plaga, ae, i. sieć myśliwska, 
tendere piagas; — przenoś, zawi- 
kłauie, sidła, in majores piagas 
incidcndum est; 2) strona, okoli¬ 
ca, kraj, pl. Materina, powiat, 
okrąg M. 

plagteriua, ii; m. ludokradzca, któ¬ 
ry niewolników wykradał, lub wol¬ 
nych ludzi w niewoli trzyma! 

Plagóaua, a, um, lubiący bić, 
skory do bicia. 

Flagula, ae, ż. zasłona, firanka. 
Plajicua,i,«. nazwisko Rzymskiej 
familii, stąd PlanciSnus, a, mn. 
tyczący się Pianka. 

Pianctua, us, n. bicie się w pier¬ 
si na znak wielkiego żalu lub ża¬ 
łoby. głośne narzekanie. 

Piane, przyst. rowno, po równi¬ 
nie; — przenoś, a) wyraźnie, zro¬ 
zumiale, jasno, loqui, esplicare, 
scribere; b) zupełnie, całkiem, pl- 
eruditns; cognoscere; carere sen¬ 
su communi. 

Plango, planii, planctum, 3. bie. 
uderzać; poet na str. bicr. bie 
się w piersi przy gwałtownym ża¬ 
lu, smutku, pectora paluiis fe- 
mur, lacertos; także; samo plan 
gere lub plangi plącząc i narze¬ 
kając, tłuc sobie piersi, załamy¬ 
wać ręce i t. p., agmina plan- 
gentia; planguntur matres. 

Plangor, órłs. ta. uderzenie % ło¬ 
skotem; mianow tłuczenie piersi, 
załamywanie rąk, głośne narzeka¬ 
nie, plangoribus aedes femineis 
ululant, poet 

Planguncula, ae, i. lalka. 
Piani tła, ae, lub -es, <i, Ż. TÓ- 
wnina, płaszczyzna. 

Planta, ae, i. płonka, latorośl, 
szczep; roślina, plantam defigere 
in liortis; 2) stopa nogi, pl- pedis 
lub samo planta. 

riantftria. e, tyczący się latoro¬ 
śli; rzeaow. plantaria. ium, »■ 
szkółka drzew. 

Planus, a, um, równy, plaski, 
rzeczow. planom, i, »■ płaszczy¬ 
zna;—przenoś. a) łatwy, bez tru¬ 
dności , Tia; de piano promittere; 
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t) jasny, zrozumiały, natratlo; pla¬ 
nom facere, wyjaśnić. 

Flanus, i, m. włóczęga, szaibńrz, 
oszust, ludzigrosz. 

Flastes, ae, m. wyrabiający co 
z gliny, gipsu i t. p. 

Flatasae, arum, i. miasto w Beo- 
cyi; stąd: Flataeenses, ium, *». 
mieszkańcy Piktel. 

Płatałeś, ae, i. gęś dzika. 
Platanu*, i i. jawor. 
PlafSa, ae, i. (takie: platóa)ulica. 
Plato, ónis, m. filozof Ateński, 

uczeń Sokratesa; stąd: PlatonTcus, 
a, urn, Platoński, tyczmy się Pla¬ 
tona; 2) Epikurejczyk rodem z Sar- 
des. 

Piaudo (plodo) ptasi, plausum, 3. 
klaskać, manibus, na znak zado¬ 
wolenia; alicul rei; sibi, być z sie¬ 
bie zadowolonym, populus me si- 
bilat, at mibi plaudo; klaskać, 
szelest wydawać skrzydłami, plau- 
sit pennis; figit columbam pS.au- 
dentem alis; 2) przeć,'ii u poeb 
uderzać o co, pectora manu; plau- 
sa colla equorum; tańczyć, pedi- 
ńus cboreas; plausis Terberat alis, 
uderzywszy skrzydłami. 

Plausibilia, e, na oklask, na po¬ 
chwalę zasługujący. 

Flausor, oris, m. dający oklaski. 
Plaustrum, i, w. wóz ładowny; 
2) wóz gwiazdozbiór, ursa major. 

Piausus, us, n. klaskanie, oklask 
na znak zadowolenia; 2) bicie 
skrzydłami, dant plausum pennis. 

FUutius, lub Plotius, a, um, na¬ 
zwisko Rzymskiego rodu; stąd: 
Flantiknus, tyczący się rodu Pio- 
cyuszów. 

Plantu*, i, ?n, Rzymski poeta, ko¬ 
mik; stąd: Plautinus, a, um, ty¬ 
czący się Plauta. 

Fiabeeula, ae, i. gmin w znacze¬ 
nia wzgardliwćm. 

Flebójus, a, um, gminny do sta¬ 

nu plebejuszów należący; —prze¬ 
noś. pospolity, lichy, sermo;phi- 
losopbi. 

Plebes, ei, i. — plebs, 
Plebloóla, ae, m. przyjaciel gmi¬ 
nu, popularny. 

Plebiecitum, i, it. (dawn.6przyp. 
plebiscitu), ustawa, uchwala ludu. 

Plebs, plebis, i. gmin, pospól¬ 
stwo, plebejusze, w przeciwień¬ 
stwie do patricii, patres, i sena- 
tns; — przenoś, plebs superum, 
bogowie niższego rzędu. 

1. Fleoto, plezi i pleiui, plexum, 
3. spleść, upleść;—przenoś, sepl. 
skręcić się, obrócić się, quo se 
pacto plecteret. 

2. Plecto, 8re, karać, zwykle w for¬ 
mie biernćj, być ukaranym, tergo; 
plectar peudens; multis iu rebus 
negligentia plectimur; być naga- 
nionym, carit, ne qua in re ju¬ 
rę plecteretur. 

Plootrnm, smyczek, pręcik do bi¬ 
cia w stróny lutni; stąd: lutnia, 
także: poeiya liryczna, quaere mo- 
dos lerior® plectro, poet. 

Pleiaa, i Pl&jas, lub Flias, Hdis, i. 
Pleji da, często w lic*, mn. Płejades, 
siedm córek AitanU i Piejony, 
które w liczbie gwiazd umieszczo¬ 
ne zostały, zwane także Yer- 
giliae. 

Pleióne, es, i. córka Oceana i Te- 
tydy, żona Atlas*, matka Plejad. 

Plómmyrlnm, ii, s. przylądek 
w Sycylii. 

Plóne, przytł. pełno; — przenoś, 
obficie, dostatecznie, dokładnie, 
praestare; aliquid perficere; ple- 
nius aequo landare, chwalić nad 
słuszność. 

Plenitńdo, lnic, i. pełność, zn- 
pełność. 

Plenus, a, um, napełniony, w łaś. 
i przenoś.; poet. nasycony, ple¬ 
nus eras minima; przesycony, zsa- 
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dzony czćm, quod Cupide petiit, 
maturę plena reliąuit. Stąd; 1) 
w szczegół, a) z przyp. 2 łub 6 
obfitujący, obficie w co opatrzo¬ 
ny, Gal lis plena emum Romano- 
rum; argenti; yita plena olupta- 
tibus, onmi apparatu; b) samo 
plenus, polny, gruby, tłusty, oty¬ 
ły, homo, corpns; brzemienna, 
ciężarna; często: obfitujący we 
wszystko, bogaty, urbs, domus, 
mensa, homo i t. p. 2) pod wzglę¬ 
dem mnogości, liczby: liczny, ag- 
meu; lub cały, zupełny, anuus, 
numerus, legio, cohortcs; nieskró- 
cony, rerbum, pleno gradu, rą¬ 
czym, sporym krokiem, w cwał 
albo porządnie;—przenoś, dosko¬ 
nały, zupełny, gaudium, Concor¬ 
dia; ad plenum philosopbiae scien- 
tiam adipisci, nabyć dokładnćj zna¬ 
jomości filozofii; b) pod względem 
mocy; silny, mocny, roi. 

Florianę, plerumąue, patrz ple- 
msque. 

Pleruiyiue, plerityue, zwykle w licz. 
mn. pleriąue, pleraeąue, pleraąue, 
większa część, po większej części, 
wiele, bardzo wielu, pleriąue 
omnes, prawie wszyscy, rzcczoic. 
plerumąue, większa część, z przyp. 
2, pl. noctis proccssit; i prtysl. 
po większej części, ogólnie, po¬ 
spolicie, bardzo często. 

Fleumoxii, orum, m. lud w Gal- 
lii Belgijskiej. 

Fleurón, ónis, i. miasto w Etoiii; 
stąd- Pleuronius, a, um, należą¬ 
cy do tego miasta. 

Flias, patrz Pieias. 
Flioo, 1. składać, zwijać, fałdować. 
Flinius, a, um, nazwa Rzymskie¬ 

go rodu. 

Pluthenes, is, w. syn Pelopsa, brat 
Atreusza i Tyestesa, ojciec Aga- 
memnona i Menelausa; stąd; Pli- 

stbenTcus, a. um, do Plistenesa 
należący. 

Flodo, patrz plaudo. 
Flor&tus, us, m. głośue płakanie, 

omnia mulierum ploratibus sonaut. 
Floro, 1. rzewnie, głośuo płakać, 

kwilić się, conducti plorant in 
funerc; 2) przech. opłakiwać ko¬ 
go, co, jurenem raptum; turpe 
commissum; także; z tryb. bezok. 
lub z 4 przyp. i tryb. bezok., plo- 
rayere, suis non respondere faro- 
rem speratum meritis. 

Floatellum, i, «. wózek. 
Flotiua, a, um, Plautius. 
Plult. patrz pluo. 
Fluma, ae, i. puch, pierze; — 

przenoś, pierwszy zarost brody, 
mech, quum yenerit pluma su- 
perbiae; plocbośćumysłu, qui plu- 
ma facilius moyentur. 

Flumbeua, a, um, ołowiany; — 
przenoś, tępy, pugio, gladius; cięż¬ 
ki , przykry, anster; głupi, nie¬ 
świadomy, tępy, in pbysicis 

Plumbo, 1. ołowiem spajać 
Plumbum, i, n. ołów; — przenoś, 
cokolwiek z ołowiu, np. kula, ru¬ 
ra ołowiana. 

Plumeus, a, um, puchowy, pu¬ 
chem wypchany, culcita. 

Flumo, 1. okrywać pierzem; — 
lorica plnmata, zbroja łuskowata, 
zrobiona z blach zachodzących na 
siebie nakaztałt łuski. 

Fluo, plui i plDri, 3. padać (mó¬ 
wiąc o deszczu); zwykle nieosob. 
pluit, deszcz pada; sanguinem Inb 
sangulne pluit, krew pada na- 
ksztaltdeszczu; tantum pluit glan- 
dis, tyle pada żołędzi, poet. 

Flures, od plus, patrz multus. 
Flurlen, przysl. częstokroć, wiele 
razy. 

Flurimum, plurimus, patrz multus. 
Plus, patrz multus. 
Pluaouius, a, um, trochę więcćj, 
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za wiele, plusculum z przyp. 2 
plusc. negotii, za wiele pracy, 
kłopotu, lub z nast. quam. pi. 
quam concedet veritas, więcij niż-. 

Fluteus, i, m. i pluteum, i, n. szo¬ 
pa oblęźnicza, pod którą żołnie¬ 
rze oblegający zabezpieczeni od 
pocisków nieprzyjaciół prace oblę- 
żnicze wykonywali; 2) zasloLa, 
z desek. 

Pluto i Pluton, Cnis, w. bożek, 
władzca świata podziemnego, brat 
Jowisza i Neptuna, mąż Prozer- 
piny; stąd: Plutonius, a, um, ty¬ 
czący się Plutona i Plutonia, orum, 
n. kraina w Azyi mniejszej za 
świątynią Plutona. 

Fiutue, i, m. bożek bogactw. 
Pluwia, ae, i. deszcz. 
Fluwiaiis, e, dżdżysty, słotny, au- 
ster, deszcz przynoszący; aqua, 
deszczowa, z deszczu powstająca; 
fungi, rosnące w dżdżystej porze. 

Fluwiue, a, um, dżdżysty, deszcz 
sprowadzający, rentus; naksztalt 
deszczu spadający, anrum. 

FocUlum, i, n. kubeczek. 
Foculum, i, n. kubek, pubar, 2) 

napój, p. mortis eihaurire; pocu- 
lainfundere. ad pocula Tenire; po- 
cula sunt fontes łiqnidi; pocula 
desideni, amoris. 

Podagra, ae, ś. podagra, choroba. 
Fodaltrtus, ii m. syn Eskulapa, 
lekarz; 2) nazwisko Trojańczyka. 

Fodex, Icis, m. pośladek. 
Foeas, antis, m. ojciec Filokteta, 
który stąd nazwany Poeantiades, 
ae, lub Poeantius heros lub Poe- 
antia proles. 

FoecilS, es, ś. galorya, portyk 
w Atenach ozdobiony slawnemi 
obrazami. 

Fotma, Stis, poemat, utwór poe¬ 
tyczny (przyp- 3 licz. mn. poe- 
matis). 

Foena; ae, Ł kara, pokuta, pom¬ 

sta, poenas dare, solrere, luere, 
karę ponieść, być ukaranym; poe¬ 
nas rerborum capere, mścic się 
za słowa; poena aliquem afficere, 
poenas de aliquo capere, sumere, 
ukarać kogo; 2) u późn. pis. udręcze¬ 
nie, męka, trud, dolegliwość, ul- 
timis poenis afficiuutur; postlon- 
gam poenarum patientiam. 

Foenus, i, m. Kartagińczyk, w licz. 
mn. Poeni, orum; stąd. o) Poe- 
nus. a, um, Kartagiński, Fenicki, 
gdyż Kartagińczycy od Fenicyan 
pochodzą, leo; h) Puniejs, a, um, 
Punicki, Fenicki, Eartagiński, bei- 
lum; perfidia, fides; poet. szarla- 
tny, czerwony, sagum. 

Foeuio, Ire, i poenior, jako de- 
pon- — pnaio 

Foenitentla, ae, £. zal z przyczy¬ 
ny jakiego uchybienia, z przyp. 2 

Foantteo, poenitui, 2. żałować, si 
poenitere possint; poenitens, żałn- 
jący, loous poeniteudi; corrigere 
errorem poenitendo; zwykle nie- 
osob.: z przyp- 4. osoby i 2 rze¬ 
czy, me poenitet consiiii; qnum 
popuinm judiciietsi poeniteret; so- 
let Dionysinm poenitere; z zaim. 
rodź. nij., quod poeoitort possil; 
z 4 przyp. osoby i tryb. bez. me 
poenitet didicisse; non te poenitet 
calarno tnTisse tabellam -, 2) przy¬ 
garnąć, nie być zadowolonym, 
haud poenitet sententiac eorum, 
nie razi mię ich zdanie, nie wy¬ 
daje mi się przeciwno. 

Poi sis, is, ż. poezya. 
Poeta, ae, m. poeta. 
FoetiOii, ae, i 8, es, i. poetyka, 

sztuka poetycka. 
Foótlce, przyst. poetycznie. 
Foetlone, a, im, poetycki, nale¬ 
żący do poezyi, werbum, numerus. 

Foetria, ao, i. poetka. 
Pol, wykrz. rodzaj przysięgi; za¬ 
klęcie się na Pclluksa. 
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Polemo, onis, j». król Pontu, stąd: rzeczenie, pollicitis corrnmpere a- 
PolemomScus, a, um, do Polemo- 
na należący, Pontus; 2) filozof 
grecki w Atenach, nauczyciel Ze¬ 
nona; stąd: Polemonius, a, um, 
Polemoński, tyczący się Polemona. 

Fclente, ae, i. krupy jęczmienne. 
Polio, 4. gładzić, polerować, co- 
lumnas, albo pobielać; — przenoś, 
wygładzać, poprawjać, carmina, 
orationem. 

Polite, przytl. ozdobnie, gładko, 
pięknie, dicere, scribere 

Politee, ae, m. syn Pryama. 
Politia, ae, i.rządzenie państwem-, 
tytuł pisma Platona. 

Politicua, a,um, tyczący się rzą¬ 
du państwa, polityczny. 

Politua, a, um, ozdobiony, pię¬ 
knie urządzony, domu , — prze¬ 
noś. okrzesany, wykształcony, o- 
ratio; judicium; omni liberali doc- 
trina politissimus. 

Pollen, Tnis, n i poili*, Inis, m. 
i i. bardzo delikatna mąka, pyłek. 

Pollena, tis, potężny, wiele mogą¬ 
cy, silny, mocny, z przyp. 2 
lub 6. 

Foliantin, ac, i moc, potęga; no- 
sobioua jako bogini. 

Pclleo ere, módz, przemagać, 
mieć znaczenie, ważyć, plurimum 
ia republice; term mariąue; plu- 
rimum pollet oratio. 

Pollex, Icis, n». wielki palec u rę¬ 
ki; utroąue pollice l&adare, chwa¬ 
lić bardzo. 

Pollieeor, pollićitus, 2. przyrzekać, 
obiecywać, aliquid;alicui aliquid; 
z tryb. bez. lub 14 przyp. 1 tryb. 
bez.; benigne lub liberalissime ta- 
licui, łaskawie przyobiecać; pol- 
licitus, w znacz. bier. obieoany, 
przyrzeczony, pollicitaa dictis na¬ 
de fidea Oria. Fast. 1IŁ 388.; 
pollicitum, i, n. obietnioa, przy- 

liquem 
FolUcitatio, onis, i. obietnica, 
przyrzeczenie. 

Pollioitor, 1. obiecywać. 
Poliio, onis, m. imię Rzymskićj 

familii. 
Polliue, a, um, Pollijski, tribus. 
Polluo, pollui, pollutum, 3. ska¬ 
lać, zwalać, oszpecić, splugawić, 
ora cruore; — przenoś, zbezcze¬ 
ścić, znieważyć, zgwałcić, dirina 
atque bumana jura scelere; pol- 
lutns, znieważony, zgwałcony, 
sacra. 

Pollui, ficis, i». syn Jowisza (lub 
Tyndara) i Łedy, brat Kastora, 
Heleny i Klitemnestry. 

Polus, i, m. biegun północny, ge- 
lidus, glacialis; południowy, au- 
stralis; 1) niebo, nox pólum te- 
nebat: kula niebieska, na której 
umieszczone są gwiazdy, poet. 

Folydam°.o, antis, m. Trojańczyk, 
przyjaciel Hektora. 

Folydectes, ae, M. król na wyspio 
Seripbos, wychował Perseusza sy¬ 
na Danai. 

Folydórus, i, m. syn Pryama; 
stąd: PolydorSus. a, um, do Po- 
lidora odnoszący się. 

Polyhymnia, ae, i. (wielośpiewna) 
jedna z 9 Muz. 

Folymnestor, i -mestor, oris, m. 
król Tracyi, zięć Pryama, mąż 
Iliony. 

Polyphómue, i, m. syn Neptuna, 
Cyklop jednooki 

Polypus, i, nt. (wielonogi), polip 
morski; narośl w nozdrzack. 

Polyxena, ae, i. córka Pryama. 
Fom&rius, a, um, owocowy, tyczą¬ 
cy się owoców; nemie, a) poma- 
riua, ii, m- handlujący owocami; 
2) pomariua, ii, i*, ogród owo¬ 
cowy. [południowy. 

Pomorldi&nus, i postm-, a, um, po- 
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Fomerlam, patrz Pomoerium. 
Pomótia, ae, i. i Pometii, oram, m. 

miasto Wolsków w-Lacyum; stąd: 
Pometlnus, a, um, należący do 
miasta Pomecyi. [autumnus. 

Pomifer, era, erom, owocorodny, 
Pomoerium, ii, ». próżna prze¬ 
strzeń zostawiona po obu stronach 
muru otaczającego miasto. 

PomOna, ae, i. bogini owoców 
Pompa, ae, i. uroczysty- pochód, 

orszak postępujący, p. licłonim, 
p. funeris; mianowicie w czasie 
igrzysk Cyrceńskich, gdy obno¬ 
szono posągi bogów; — przenoś, 
przepych, wystawność, okazałość, 
in dicendo adhibere pompam; pe- 
titio pompae plena. 

Pompeji, oram, m. miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Pompejami*, a, urn, 
PompejańsU; neaow. Pompeja- 
uub, i, «• posiadłość wiejska Cy¬ 
cerona przy Pompejach i Pompe- 
jSni, oram, m. Pompejanie. 

PompSjua, i, m nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; Pompejus, a, om, 
należący do Pompejusza, domus; 
stąd: Pompejanus, a, urn, tyczą¬ 
cy sic Pompejusza i Pompejani, 
dram, n. stronnicy Pompejosza, 
Pompejanie. 

Pompilius, ii, m. Nnma, dragi 
krćl Rzymski; przym- Pompilius, 
do Pompiliusza odnoszący się, 
sangins. 

Pompilus, i,= n&utilns. 
Fomponius, a, um, nazwa Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: PomponiSnus, 
a, um, tyczący się Pomponiuaza. 

Fompt-, Lnb Pomt- patrz Pont-. 
Pominą, i, n. owoc drzewa;—prze¬ 

noś. drzewo owocowe. 
Fomus, i, i. drzewo owocowe.. 
Fondćro, 1. ważyć; — przenoś, 
rozważać, roztrząsać, sądzić o czćm 
&liquid; z przylot. ex i przyp. 6 
lub samym przyp. 6. 

PonderSsut, a, um, ciężki, wiele 
wagi mający; — przenoś, ważny 
pod względem treści, epistoła. 

Pondo, (6 przyp. od daw. wyra¬ 
zu pondus, i) co do wagi, corona 
libram pondo; zwycz. pondo font 
(bez libra), triginta siilia pondo 
argenti; quingenti« milibns pondo 
argenti; auri pondo septuagm- 
ta i t p.; uncia pondo, dwa lóty. 

Pondus, Kris, n. waga, używana 
do ważenia czego, pondera a Gal- 
lis allata; taleae ferreae ad Ccr- 
tnm pondus ezaminatac: p. facti 
argenti; 2) ciężkość, ciężar,magm 
ponderis saxa lub rasa; gemnit 
sub pondere cymba; równowaga, 
motus oritur extra pondus (wycho¬ 
dzi z linii prostćj, przechyla się); 
trans pondera porrigere deitrna 
(gdy się kto zanadto zgina); tellus 
ponderibus li brata Mis, utrzymu¬ 
jąca się w równowadze; 3) ciało 
ciężkie, in terram fernntnr om- 
nd» pondera; lub mnogość, mnó¬ 
stwo, wielka ilość, infinitumauri 
argentique p.; aeiis p. — Przenoś. 
a) znaczenie, ważność, lacrimae 
habeat rocis pondera; persona te- 
stimenii pondus habet; pondera 
rerborum; tuae literae maiimi a- 
pud me sunt ponderis; b) ciężar, 
uciążliwość, troska, amara pon¬ 
dera senectae, intantarum ponde¬ 
re rerun. 

Pone, przytl. % tyłu, antę et pone 
moreli; pars pontum pono legit; 
2) pzzyim rządzi 4 przyp. za kim, 
za czćm, p. castra populattun 
ibant. 

Pono, pósui, posltum, 3. położyć, 
postawić, posadzić, ustawić, umie¬ 
ścić, złożyć, a mianow-: a) don& 
in Capi folio, złożyć, ofiarować; b) 
artus in ripa, in litoro, położyć 
się; corpus lub a!iqucm in terra, 
złożyć do grobu, pogrzebać; c) u- 
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mieścić, osadzić, altyuem in ali- 
quo loco; 2)- przenoś, a) legenr, 
prawo ustanowić; finem lab ter 
minam slicai rei, położyć koniec; 
b) przytoczyć, powiedzieć, ut psu¬ 
ło sute posni; e) przypuszczać, po- 
sitam sit igitar, przypuśćmy więc; 
dj pomieścić, policzyć, aliąuem 
inter Teteres; aliquid in mslis, in 
ritiis; poczytać, pro certo, aliquid 
in beneficiis; qnae ego in benefi- 
cii loco non pono; quae omnia 
infamia ponuntur; e) pokładać, o- 
pierać, zasadzać, epem in aliqno; 
in fnga, ir celeritate, in rirtnte; 
positum esse in aliqua re, na 
czem polegać, być od czego za¬ 
wisłym; f) uważać za co, in dubio 
p.; baud in magno ponere discri- 
mine; szczegół, mianować kogo 
czem, obrać, ustanowić, custodem 
alicni; z podwójnym 4 przyp. ali- 
quem custodem frumento publico; 
a!iquem principem in bello; na 
str. biern. princeps positus est; 
g) łożyć, poświęcić czas na co, 
przepędzić na czćm, tempus, men¬ 
som, dieta totum in consideraDda 
re; nnum tecum diem libentius 
posnerim; oddać się czemu, zaj¬ 
mować się czem, se totum iu ali- 
qna re; totum animum, omnem 
curam.operam diligentiamquesuam 
in re: 3) siać,zasadzać,uprawiać, 
pone ordine rites; piros, arbores, 
semina; budować, postawić, sta- 
tuam, tropaeum, templa i t. p.; 
w znacz, wojcnuem: postawić, u- 
mieścić, praesidium; legio tnen- 
dae orae maritimae posita; zało¬ 
żyć, rozłożyć, castra contra ali- 
quem; złożyć, arma; o pienią¬ 
dzach: pecuniam in praedio, wło¬ 
żyć w gospodarstwo; apud aliquem 
in fenore, dać komn na lichwę;— 
przenoś, benelicinm, munus apnd 
aliąuem, wyświadczyć komu do¬ 

brodziejstwo, przysługę; o dzie¬ 
łach sztuk: poet. wyrżnąć, wy¬ 
razić, Orpbea in uedio poculo 
poet.; hominem coloribus (wy¬ 
malować); o wiatrach: uspokoić, 
quum Tenti posuere (dom. se); 
także: ponere rult frcta; flam- 
mae atque incendia rires indomi- 
tas posuere; positus, spadły, niz; 
leżący, znajdujący się, Borna in 
montihus posita; Delos in Aegaeo. 

Fona, pontis, m. most, pontem in 
flaminę faccre; sumem juugere 
pouto; pontem rescindere; pokład 
okrętowy do wsiadania na okręt 
i wysiadania, socios de puppibus 
altis pontibns ezponit; 3) pomost 
n wież oblężniczych; 4) mostek 
albo kładka, przez którą Ind Rzym- 
ski przy głosowania n& zgroma¬ 
dzeniach pojedynczo wchodził do 
zagrody septum zwanój dla zło¬ 
żenia tabliczek. 

Fons, Pontis, m. 1) Argenteus, 
miejsce i most na rzece Argenteus 
w Gal lii Barboneńskićj; 2) Cam- 
panus, most nr .nece Saro na dro¬ 
dze Appijskiój. 

Fontioulus, i, *». mostek, kładka. 
Pontioua, 1) przym. patrz Fontus; 
2) i, m. imię Bzymskiego poety. 

Pontifez, f tcis, m. kapłan w Rzy¬ 
mie, który czuwał nad obrzędami 
religijnemi, był z początku jeden; 
później ustanowiono ich czterech, 
następnie liczba ich powiększoną 
została. Bajstarszy nazywał się 
Pontifez Maiimus. Stąd: a)Pon- 
tificalis, e, tyczący się kapłana 
pontifez zwanego, insignia, aucto- 
ritas; b) pontificStns, us, m. urząd 
lub godność tego kapłana; c) pon- 
tifTcius, a, um, odnoszący się do 
tych kapłanów, libri, jus. 

Fonttnns, łub Pointinus, a, um, 
Pontyński, palus i paludes, ba¬ 
gnista okolica w Lteyum, przez 
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którą przechodziła droga Appijśka; 
ager P. lub Pomtinum, i, «. krai¬ 
na Pontyńska; Pomtina summa, 
ae, f. wyższa część bagien Pon- 
tyiskich. 

Ponto, onis, fl». gatunek okrętów 
Gaiiijskich przewozowych. 

Ptmtus, i, m. głębia, głębokość, 
marin; stąd poet.: morze. 

Pontus, i, f*. morze Czarne, Eu- 
rinue; 2) kraina uad tern morzem 
w Azyi mniejszćj między Bitynią 
i Armenią, Pont, królestwo Mi- 
trydata; późnićj Rzymska prowin- 
cya; stąd: Pontlcuj, Pontycki, 
marę. 

Popa, ae, tu. ofiarnik, zabijający 
bydlęta n» ofiarę. 

Popellue, i, m- gmin, pospólstwo, 
motloch, 

Popilius, a, nm, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu 

Pepino, ae, f. garkuc^nia; także: 
potrawy, które w niej sprzedają. 

Fóplno, onis, m. żarłok, włóczą¬ 
cy się po garkuchniach. 

Popie*, Itis, m. podkolanek, także: 
kolano. 

Poplioóla, ae, m. patrz Publicola. 
PopulabiUa, e, podległy zniszcze¬ 
niu. 

Popnlabundna, a, um, pusto¬ 

szy- , . ... 
Popularis, e, krajowy, swojski, 
fiumina, oliva, leaena, poet; ru- 
aov>- popularis, is, m. ziomek, 
rodak, krajowiec; także: uczestnik, 
wspólnik, sceleris, conjurationis; 
2) Indu, gminu tyczący się, od 
niego pochodzący, dla ludu prze¬ 
znaczony, ludowy; stąd: popular¬ 
ny, t. j. «) miły gminowi, mge- 
nium, sncerdos; clementm; nihil 
est tam popular*; nomen cen- 
soriun. populara fńetum est; quo 
nihil popularius est; h) starający 
kię o miłość ludu nadskakujący; 

rteaow. populares, ium, «•- stron¬ 
nictwo w Rzymie trzymające 
z gminem, demokraci, w przeci¬ 
wieństwie do obywateli zwanych 
optimates, ex quo ereninnt alii 
populares, alii studiosi optimi cu- 
jusąue. 

Populariter, pnysl. gminnie, spo¬ 
sobem zwykłym gminowi, loqui, 
geribere; 2) popularnie, nadska¬ 
kując ludowi, agere. 

PopulMio, Snis, i. spustoszenie, 
zrabowanie; 2) łupy, grabież, ple¬ 
ni populationum. 

Populator, óris, ws. pustoszycie, 
łupieżca, rabuś. 

Popułeus, a, um, topolowy. 
Populifer, era, erum, topolorodny. 
Fopuhscitum. i,«. ustawa, uchwa¬ 

ła ludu. 
Populo i populor, 1. pustoszyć, 

rabować, niszczyć, agros; poet 
w ogóle: pozbawiać czego, ali- 

qur, re. 
Poputónia, ae, i. i ii, orum, m. 

miasto w Etruryi; stąd. Populo- 
nienses, ium, n. mieszkańcy Fo- 
pulonii- 

Populor, patrz populo. 
Populus, i, f»- iud, naród; poet. 
i u pózn. pis. mnóstwo, fratrom; 
2) lud, gmin, w przeciwieństwie 
do senatu i stanu rycerskiego, jus- 
su populi; diutius quam pap*i- 
lus jusserat; w przeciwieństwie 
do znaczniejszych obywateli, po¬ 
puli potentiae non łmcus et opłi- 
matum fautor, (nie sprzyjający 
demokrato. także cintas popu¬ 
laris, in qua in populo sunt omnia; 
lud, wszystkie' stany z senatem 
■a czele, stąd. senatu* et popu¬ 
lus; w ogóle lud, ludność; w prze 
ciwieństwie do wojska: et pope¬ 
łnia urbanum iu sna tenoit pote- 
state, et apud ezercitam pluri- 
mum Taiuit. 
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PopuluB, i, i. topola. 
Poroa, ae, i. Świnia. 
Porcellue, i, m. prosię. 
Poroiuo, s. na, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, lei Porcia, prawo 
Porcyusza. 

Poroutus, i, m. prosię, prosiak. 
Forcus, i, m. wieprz; p. femina, 
maciora; 2) wyraz obelgi: roz¬ 
koszni k, rozpustnik, p. de grege 
Epicuri. 

Porgo, paraj, 3. — porngo, poet- 
Forrectio, onis. i. rozciągnienie, 
digitorum. 

Forreotus, a, om, patrz porncio 
i porngo. 

Porrioio, porrectum, 3 daw. for¬ 
ma— projicio, wyraz ofiarny: bo¬ 
gom co ofiarować, p. exta in ma¬ 
rę lub in fluctus, rzucać jako 
ofiarę. 

Forrigo, Tnis, i. strupy na gło¬ 
wie; łupież na głowie. 

Porngo, porreii, porrectum, 3. 
rozciągać, wyciągać, membra, ma- 
num, ero , brachia alicui (do ko¬ 
go); coelo, neque erat, quo ma¬ 
nno porrigeret, nie miał po co się¬ 
gać; manus araras ad aliąuid; 
ociem, rozciągnąć linią szyku do 
boju; na str. bier. rozciągać się, 
corpns porrigitnr per no, om ju- 
gera, poet.; 2) o miejscowości: 
sięgać, dochodzić, scopuius fron¬ 
tem porrigit in acquor. poet.; na 
str. bier. rozciągać się, Rhodope 
porracta sub axem, poet; stąd: por- 
rectus, rozciągły, długi pod wzglę¬ 
dem przestrzeni, iocus, litora; dłu¬ 
gi w odniesieniu do czasu, mor- 
bus in id tempus: 3) powalić, oba¬ 
lić, ubić, hostem; inherbis, poet.; 
4) — przenoś, se p. rozciągać idę, 
posuwać się, quo se tua porrigat 
ira, poet.; U) dać, podać, alicui 
aliquid, deztram, gladium, po- 

cnla;—przenoś, praesidium clien- 
tibus opemque amicis. 

Forro, przyst. daleko, w oddale¬ 
niu, quae sint ea flnmiua porro; 
dalej, ire, agere artnentum; por- 
ro loqni, dicere, mówić dalej, 
postępować w mowie; seąuitur por¬ 
ro, et sic porro, i tak dalćj; 2) 
w odniesieniu do czasu : w dal¬ 
szym czasie, na przyszłość, quid 
agam, porro intelltgas. 

Porrnm, i, n. iporrus, i, ji». łu- 
czek, roślina. 

Forta, ae, ć. brama; w ogóle: wchód 
wyjście, decumana i t. p.;coeli;por- 
taeCiliciae, wąwozy; p. Taenaria, 
loch, przepaść, którędy Herkules 
miał się dostać do piekieł; petae 
jecoris. 

Portatto, onis, i. noszenie, prze¬ 
wożenie czego. 

Portendo, tendi, tentum, 3. wska¬ 
zywać, przepowiadać, zapowiadać, 
rokować, o bożkach, ptakach wiesz¬ 
czych, ofiarach, dii mihi sacrifi- 
canti laeta omnia portendere; na 
str. bier. pokazywać się, zanosić 
się na co, quidquid monstro por- 
tenditur isto. 

Portentifer lub portentlffcns, a, um, 
sprawujący dziwy, cuda; straszny. 

Fortentóeus, a, um, dziwotwomy. 
potworny, nienaturalny, portento- 
sa e pecude aut er homine nata. 

Fortentum, i, n. znak przyszłego 
wypadku, przepowiednia, nadzwy¬ 
czajne zjawisko; w szczegół, t) 
dziwotwór, straszydło, poczwara; 
także o zepsutym i szkodliwym 
człowieku, p. reipublicae (o Pizo- 
nie); b) dziwne zmyślenia, poeta- 
rum et pictorum. 

Porticula, ae, z. przysinueczek, 
mały krużganek. 

Portioua, os, i. krużganek, przy- 
sionek; 2) dach ochronnyśrinea, 
przy oblężeniach, pod którym ioł- 
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riffise oblegający byli zabezpie¬ 
czeni od pocisków niopTzyjaciół, 
3) szczegół, przy sionek, w którym 
sit zgromadzali zwolennicy szko¬ 
ły Stoików; stąd porticus oznacza 
także zasady tejże szkoły, qui fut- 
cire pntatnr perlicom Stoicorum; 
CŁrysippi p. ot grei. 

Portao, onis, i. część stosunkowa, 
dział, wymiar; stąd: pro portione 
i u późn. samo portione, stosun¬ 
kowo. 

1. Portitor, óris, m. (od portus) 
poborca, pobierający opłatę od 
wprowadzenia i wywozu towarów. 

2. Portitor, óris, m. (od porto) 
przewoźnik, który przewozi okrę¬ 
tem, łodzią, orci, (Charon). 

Porto, 1. nieść, przynosić, prze¬ 
nosić, przewozić, panem hnmeris; 
frumentum secum; naris, quae 
milites portaret; jechać, portari 
Yehicnlo; equusmeportet; 2)por- 
tare et agere, rabować;—przenoś, 
przynosić, zwiastować, iaetum nun- 
cium ad aliquem; portantia Terba 
salutem. 

Portórium, ii, w. cło od towarów, 
wini;solrere, dare, erigere; opła¬ 
ta za przewóz, circumrectionis. 

Portula, ae, i. fórtka. 
Portanue lub Portnmnus, i, m. 

bożek portów u Rzymian. 
Fortuóeus, a, urn, wiele portów 

mający. 
Portus, us, m. port, przystań; 
przysłowie: in porta esse lub na- 
rigare, być w miejscu bezpiecz- 
nóm; 2) ujście rzeki, per septem 
portus in marisexitaquas, poet; — 
przenoś, ucieczka, schronienie, in 
portom philosophiae se conferre. 

Poaoo, poposci, 3. żądać, doma¬ 
gać się, wymagać, o żywot, i nie- 
źyw. przedmiotach, aliqnid, mn- 
nue ab aliquo; aliquem aliquid; 
quod res poscete Tidebatur; nsus 

posdt; poscor aliquid, wymagają 
czego ode mnie; poscor Palilia, żą¬ 
dają, abym opiewał uroczystość 
obchodzoną na cześć bogini Pa- 
les; z tr. bezok. poet.; w szczegół.: 
a) oskarżać sądownie, żądać uka¬ 
rania, quos populus poscit; diet -• 
torem, reum; ć) wyzywać do wal¬ 
ki, aliquem in proelia lub aciem, 
poet.; bez 4 przyp- poscunt ma- 
joribus poculis (dom. bibere); e) 
pytać, badać, z 4 przyp- renien- 
di causas; lub ze zdaniem wzgl.; 
quae sit sententia, posco, poet.; 
d) wołać, wzywać, poscor Olym- 
po, Olimp mię wzywa, poet.; nu- 
mina poscere, poet. 

Positio, onis, i. położenie, posta¬ 
wienie, u pózn. pis. 

Foeitor, óris, m. założyciel, bn- 
downik, templorura. 

Fositus, us, m. położenie, urbis. 
Fosseisio,.óRis, i. posiadanie, esse 
in possessionó bonorum; poeses- 
sionem bonorum dare alicui; po¬ 
siadłość, aes alienum ei posses- 
sionibus solrere; feci iter per ejns 
possessionem. 

possesuinncula, ae, i. mała po¬ 
siadłość, mająteczek. [ściciel. 

Possessor, óris, n. posiadacz, wła- 
Poeńdeo, sfdi, sessum 2. posia¬ 
dać, mieć w posiadaniu, bona, 
partem agri;— przenoś, nomen, in- 
genium; plus (idei quum artis; 
2) obsadzie, forum armatis. 

Posaldo, -di, sessum, 3. opuf 
nować, bona, agros armis; loca, 
quae hostes possiderent 

Fossum, pótui, posse (od potis, e, 
i sum) módz, być w możności, 
z tryb. bezok. i ab samo posse; 
fien potest, być może, z nast. ut 
i tryb. łącz.; non potest iieri, ut 
nou lub quin, musi to byc; tak¬ 
że: facerenon possum,ut non lab 
quin i tr. łącz. muszę; potest, mo- 
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ins lob być może, nos dignita- 
tem, ot po test, retinebimus; po- 
toit, ot commiserit; ąusntnm po- 
tai, ile mogłem, ile możności; 
także: ot gravissime potui; 2) módz, 
mićć znaczenie, znaczyć, multum 
in Te militari potest fortuna; qui 
apud me plurimum possunt; plu- 
rimum posse ad morsus eerpen- 
tum, bardzo skutecznie działać 
przeciw ukąszeniu wężów; 3) być 
w dobrem zdrowiu, possunt ocu- 
li, caput, pulmones, possunt omnia. 

Post, I) pnysl. w odniesieniu do 
przestrzeni: z tyłu, qui post 
erant; antę aut p. pugnare;—prze¬ 
noś. inridia atque superbia p. fne- 
re (za nic były mianej 2) w cza¬ 
sie’ potem, paulin post lub p, 
paullo, wkrótce potćm; multo p. lub 
p. multo, daleko później; non (haud) 
multo p. lub p. non multo, nie¬ 
długo potćm; aliąuanto p. lub p. 
aliąuanto (aliquantum), po nieja¬ 
kim czasie; multis p. annis. po 
wiein latach; inno post, w rok 
potćm; biennio p., po dwóch la¬ 
tach; aliqnot annis p., po kilka 
latach; anno qnarto post, quam—, 
we cztery lata od czasu, jak—; 
porów. postquam; primo-post; pri- 
mum-post najprzód-potem lub na¬ 
stępnie; U) priyim. rządz. przyp. 4 
przedmiotu; 1) w przestrzeni; za, 
esse post aliąuem; collocare im- 
pedimenta p. legiones; p. tergum, 
z tyłu; przenoś, pod względem 
godności: po, secundus p. Tar- 
quinium fuit; honor ei secundus 
p. Romulum delatus est; 2) w cza¬ 
sie: po, od, post Trojae ezcidium, 
anno i t. d. p. hanc urhem con- 
stitutim, p. Hannibalem derictum; 
p. hominum memoriam, ile pa¬ 
mięć ludzka zasięgnąć może; post 
annum, po upływie roku, w rok 
potem: tertio anno p. reges ezac- 

tos; p. Bornam conditam; p- e* 
lob p. haec, lub p. quae, potćm 
uo czćm; z nasi. quam, post an¬ 
num qnartum, quam eipulsus fue- 
rat; post diem tertinm gęsta res 
est, quam dizerat 

Poetea, pnysl potćm, póżnićj, na¬ 
stępnie, poste i quam lub postea- 
quam, potem, gdy. 

Fosteiąuam, spój. patrz postea. 
Foateritaa, Stis, i. przyszłość, po¬ 
tomność, posteritati serrire; ami- 
citiam notam posteritati fore; in 
posteritatem, na przyszłość. 

Postórus, a, urn, następny, poste- 
ro die, w dniu następnym; z naat. 
qnam, postero igitur die, quam 
JUa erant acta, nazajutrz potćm, 
gdy to się stało; postera noete; 
postero anno; p. tempore, następ¬ 
nie; in posterem {dom. diem), na 
dzień następny, na potćm, na 
przyszłość; p. acies, dnia następ¬ 
nego; p. laus, chwała przyznana 
przez potomność; rtectow postari, 
orum, m. potomkowie; 2)st. wyż. 
posterior, ius, późniejszy, dalszy, 
gdy mowa o dwóch przedmiotach, 
et sua aetate et posteriore tempo¬ 
re fere primus; p. tempora; cogi- 
tationes; pnyst posterius, późnićj, 
potćm; — przenoś, gorszy, pośle¬ 
dniejszy, posterius et nequius isto 
nihil; 3) stop. najw. a) postre- 
mus, ostatni, najdalszy w rzędzie; 
in p. libro, na końcu książki; 
przytl. postremo lub ad postre- 
mum, na końcu; postremum, po 
raz ostatni; — przenoś, najgor¬ 
szy, najnędzniejszy, najpośledniej- 
szy, homo; serńtus omnium ma- 
lorum postremum est; hoc non in 
postremis; nec tibi cura canum 
postrema (niepoślednie, osobliwe); 
%) postumus, a, um, ostatni, szcze¬ 
gół. o dżieciach po śmierci ojca 
urodzonych, rzeciow. pogrobowjec. 
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FoetfSro, ferre, kłaść niżćj, mnićj 
cenić, upośledzać, alicui aliąuem; 
opes suas iibertati. 

Poatgeniti, orum, m. potomkowie. 
Poathabeo, habui, habitom, 2. 

mniej cenić; mnićj zważać na co, 
omnibus rebus posthabitis; post- 
habita Samo. 

Foathac, przysł. potćm, nadal, pó- 
żnićj. 

Foatloua, a, nm, tylny; paites 
aedium, tylno części domu; rzę¬ 
dów. posttcum, i,n. tylne drzwi, 
atńa serrantem postico falle clien- 
tem, wymknij się tyinemi drzwia¬ 
mi przed klientem pilnującym 
wejścia do domu. 

Postis, is, m, podwoje; poet. 
drzwi. 

Foatlimmium, ii, tt. powrót na 
własne progi, do domu, czyli 
prawo powrotu do własnego kra¬ 
ju, tudzież do przywilejów da¬ 
wnych; postiiminio, prawem ta¬ 
kiego powrotu. 

Postmeridianue, patrz pomeridia- 
nus. 

Postmódo, i postmodum, przysł- 

potćm. 
Postano, posui, posltum, 3. mniej 

cenić, mniej dbać o co, omnia; 
aliąuęm alicui. 

Postprmcipia, oram, n. dalszy 
ciąg po wstępie. 

Foetąuam, spój. skoro, gdy, kie¬ 
dy już, najczęściej z tr. ozn. p. 
e tcessit ei ephebis; eo p. per- 
renit 

Postremo, -us, patrz posteras. 
Postridie, priysl- nazajutrz, dnia 
następnego, prima luce postridie; 
z 4 przyp. p. ludos; postridie e- 
jus diel, rodzaj pleonazmn, na¬ 
zajutrz. 

Poataum, fui, esse, następować po 
czćm; — przenoś, mniej znaczyć, 
tuTidia atąue auperbia postfuere. 

Foatui&tio, onis, i- żądanie, wy¬ 
maganie, domaganie się, praska, 
alicujus postulationi concedero, re- 
aistere; 2) w znacz. sąd. skarga. 

Postulatom, i, «. żądanie, defer- 
re ad aliąuem postulatu alicujus; 
postulatu facere. 

Postulatu#, us, m. domaganie się 
sądowe. 

Fostulo, 1. żądać, domagać się, 
nalegać, prosić kogo o co aliąuid 
ab aliąuo; aliąuem aliąuid; stąd: 
non postulatns, nieiądany; często: 
ze spój. ut lub ne i tryb łącz., 
lub samym tr. łącz., postulare, ut 
ąuaedamsibi concedantur; postula¬ 
ni!, ne quem adducerent; z tryb. 
bez., non parere sed imperare po- 
stulabant; p. de colloąuio, chcieć 
się z kim rozmówić; także o rze¬ 
czach nieżywot.: wymagać, quod 
tempu neces6itssque postulat; pro- 
ut postularet loeus; amicitis no- 
stia postulat; 2) w znacz. sąd. a) 
żądać, domagać się, judicem, ju- 
dicium, ąuaestionem; 6) skarżyć, 
pozywać, aliąuem; aliąuem pro- 
ditionis; aliąuem do ambitu. 

Postumius, i Postu mus. a, um, 
nazwisko Rzymskiego rodu; stąd- 
Postumi&nus, a, um, do Postu- 
miusza należący. 

Postumus, patrz Posteras. 
Fotens, tis lod possum), mogący, 
stąd: a) zdolny do czego, armo- 
ram tenendorum; neąue pnguae, 
neąue fugae; b) możny, potężny, 
ciris, ciritas; z przyp. 2 władną 
cy czćm, dira p.Cypri (Wenera); 
fragum (Ceres); nimbom® tempe- 
statumąue (Eol); dum mei potens 
sum, dopóki panuję nad sobą; p. 
sui, umiarkowany, ograniczony 
w swoich żądaniach; p. mentis, 
będący przy zdrowym rozumie; p. 
irae, powściągający gniew; p. con- 
silii. będący w możności wykona- 
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uia swego postanowienia; e) silny 
dzielny, skuteczny, vii in bello 
potens' (dzielny żołnierz); nihil est 
potentins auro; urna, rerba, her- 
ba, 2) ten, który czego dopiął, p. 
Yoii; który co spełnił, jussi; poet.: 
bogaty, par.o potens. 

Potentatus, us, m. najwyższa 
władza. 

Potentee, przysl. mocno, silnie, po¬ 
tężnie, potentins ictu fnlmineo; 2) 
stosownie do sił, cni lecta poten- 
ter eritres, poet. 

Poteutia, ae, i. możność, stąd: <ł) 
moc, działalność, skuteczność, solis, 
morbi, formae, herbamm, poet.; b) 
możność, zdolność, siła, snpra hu- 
nanam potentiam; c) pod wzglę¬ 
dem politycznym: znaczenie, wpływ 
osoby lnb państwa, potentiam ali- 
cu jus inYidiose criminari; p. no- 
biiitatis; erant in magna potentia, 
qui consnlehantnr; szczegół, prze¬ 
waga, najwyższa władza, rictoris; 
popnli (gminowładztwo); siugula- 
ris (władza monarchiczna); p. re¬ 
rom (naczelna władza). 

Potestas, Łtis, i. możność, stąd: 
o) moc, siła, działalność, skute¬ 
czność, wartość, znaczenie, herba- 
rnm, Yerborim; b) moc, władza, 
habere potestatem Yitae necisąne 
in aliquem; mihi est p. lnb est 
in potestate mea, jest w mojej mo¬ 
cy; esse in potestate senatus, ule¬ 
gać, być posłusznym senatowi; 
esse in sna p., być panem wla- 
saćj woli; in potestate mentis es¬ 
se, być przy zdrowym rozumie; 
eiire ez lub de potestate (mentis), 
stracić rozum, głowę, unieść się 
zbyteczną namiętnością; szczegół, 
a) moc, władza, redigeie aliąnem 
in (sub) potestatem snam lub ali- 
cnjus; in p. Yenire; esseinditio- 
ae ac potestate alicujus; infinitom 
Łiri ponda* in potestatem Fum. - 

norom redaetnm; Thessaliam in 
potestatem redigere; fi) zwierzchnia 
władza, godność, urząd zwierzchni- 
czy, imperii (władza cesarska): sc- 
rere praefuii ei potestati; ut po* 
testates ibi majores non sssent; 
stąd: magistratus ant aiiqua po- 
testas; poet o Jowiszu: hominnm 
drrnmque p. (władzca, król); f) 
zlecenie, potestate data; c) moc 
możność, zręczność, sposobność, 
szczczegól. pozwolenie, z pizyp- 
2; faoere alicui potestatem soi, o- 
barować komu swoje usługi; czę¬ 
sto: wdać się w walkę, qnim c&- 
stris se tennisset, neqne sui po¬ 
testatem fecisset; facere alicni lub 
praebere potestatem sui, lub cen- 
reniendi sui, dać komu do siebie 
przystęp lub dać posłuchanie; lit 
mihi p. dicendi, yeniendi i i- p-, 
pozwalają mi mówić, przyjść. 

Potió, z. picie, napój; 2) lekarstwo, 
trucizna w napoju, napój miłosny. 

Pótior, 4. (także: potttnr, poet), opa¬ 
nować, dostać, osiągnąć, dopiąć, 
z przyp. 6 lub 2 impedimentis 
castrorum, praeda; urbis, regiu; 
rerum, otrzymać władzę najwyż¬ 
szą; także z 4 przyp. urhem, vic- 
toriam; stąd: potiundorum eastro- 
rum spes; 2) posiadać, mieć w po¬ 
siadaniu, trzymać, władać; mari, 
oppido; marę, quo nnuc hostes 
potiuntur; rerum p. mićć zwierzeb- 
nietwo; snmmam imperii, mićć 
najwyższą władzę. 

Potis, e, mogący, zwykle p. est 
lub samo potis, może, u poet., 
at non EYandrum potis est ris 
ulla tenere; pęte, być może, hoc 
quidqnam pote impurius? 2) stop. 
wyż- potior, potins, óris, znako¬ 
mitszy, lepszy, godniejszy, heres; 
sententia; eligere potiorem; potio 
nn a5iqu*m rem habere (wyżej 
cenić); często: z nasi. quam, cizes 
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potiorcs quam peregrini; 
z przyp. 6 potior patre; z nast. ut 
lub qui i tryb. łącz., potiores ha- 
bui, quibus crederem; przyst. po- 
tius, raczej, bardziej, lepićj, ma- 
gnus vcl p. summus; znast. quam, 
jak, niżeli, Galliam p. esse Ario- 
risti quam Caesaris; niekiedy się 
opuszcza, tamen statuit congredi 
quam refugere; czasem stoi zby¬ 
tecznie przy słowach maile, prae- 
stat, patriae potius opes quam re- 
gis angeri malnit, 3) st. najw. po- 
tissimus, a, urn, najznakomitszy, 
najgłówniejszy, najcelniejszy, qnid 
potissimum sit; potissimum credere, 
za najlepsze uważać; przyst. potis- 
simum, najbardziej, nadewszystko, 
zwłaszcza, mianowicie, qno potis- 
simum accedam; exsistat aliquis et 
potissimum Caecus ille. 

Fotitius, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu. 

Fotniaa, Srum, i. miasteczko w Beo- 
cyi; stąd: Potnias, adis, i. ty¬ 
cząca się tego miasteczka, equae 
Inb quadrigae (które w szalonym 
pędzie Glaukusa życia pozbawiły). 

Póto, 1. (sup. potum), pić, aquas; 
huc ipsi potum reniunt juyenci, 
u poet; potas, wypity, samguiue 
poto, po wypiciu krwi; poti ca- 
di; stąd: upijać się, oddawać się 
pijatyce, totos dies potabatur, 
frui Toluptate potandi; potas, u- 
pojony, pijany, anns; bene potus; 
— przenoś, wciągać w siebie, po- 
tantia rellera fucam. 

Fotor, óris, m. pijący, aqnae; Rho- 
dani, mieszkający przy Rodanie; 
2) pijak, acres poteres, u poet 

Potrti, Icis, i. pijaczka. 
Fotulentus, a, służący do picia; 

rzeczow. potalenta, oram, w. napoje. 

Fotos, a, um, patrz pot*. 
Fotus, as, m. picie, napój. 

1) przyst. z nast. quam lub 
ut, w porównaniu z tćm, prae- 
quam qnod molestum est, w daw. 
łacinie; 2) przyin. Tząd. przyp. 6 
przedmiotu w przestrzeni, przed, 
prae se mittere, agete, ferre; — 
przenoś, a) prae se ferre lub ge- 
rere, objawiać, pokazywać, dać 
poznać, scelus et facmus prae se 
ferens; animum altom prae se ge- 
rebat; ó) względem, w porówna¬ 
niu do-, w stosunku do-, przed, 
nad, Atticos prae se barbaros patat 
(w porównaniu do siebie); omnes 
prae illo parros futuros; prae nobis 
beatus; Gailis prae magnitudine 
corporum suorum breyitas nostra 
contemptui est; c) pTzy oznacze¬ 
niu przeszkody, najczęściej w zda¬ 
niu przcczącem: dla, z powodu. 
Mb prae lacrimis possum reliqoa 
scribere; solem prae jacnlorum 
multitadine non yidebitis; nec lo- 
qui prae moerore potni; prae ira, 
gaudio, mętu i t p. 

Fraeacutus, a, um, z przodu spi¬ 
czasty, ostry. 

Fraealtus, a, nm, bardzo wysoki, 
bardzo głęboki, rupes, flumen. 

Fraebeo, praebui, praebitum, 2. 
dawać, paryulo ubera; mannm 
yerberibns; nadstawiać, os ad con- 
tumeliam; terga (uciekać); dostar¬ 
czać, podawać, urbem ei don&rat, 
quae ei panem praeberet; omnia 
large ad epnlas; — przenoś, aj 

sprawiać, zrządzać, być przyczy¬ 
ną, być powodem, sonitnm, ter¬ 
rorem, tumnltnm, snspicionem, a- 
licni admirationem; b) przedsta¬ 
wiać, speciem horribilem; speciem 
pugnantium; opinionem timoris; 
cj z tryb. bez. pozwolić, praebnit 
ipsa rapi (se), dała się porwać; 
także: se continendam; 2) poka¬ 
zać, dać widzićć; — przenoś, wy¬ 
świadczyć, okazać, udowodnić, 

lub Prae 
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aperam alicui; fidem alicui; se 
pr., okazać się, se virum, se timi- 
dum; se aeqnan> (bezstronnym); se 
misericordem; se digimm majori- 
bus snis; 3) wystawiać, se telis 
hostiom; sliąoem hosti ad cae- 
dem. 

Fraebibo, bibi, 3. pić naprzód, pić 
do kogo. 

Praebftlo, ónis, ż. dawanie, do¬ 
starczanie. 

Fraebitor, óris, m. dostawca, do¬ 
starczyciel. 

PraeoinuB, a, nm, przed czasem 
osiwiały. 

Praecareo, c5ri, cautom, 2. być 
ostrożnym, mićć się na ostrożności, 
strzedz się, ąb insidiis; ab ira 
mnltitudinis, ze spój. ne i tr. łącz., 
Caesarpraecarendttm ezsistimabat, 
ne id accideret; zabezpieczać, si- 
bi, decemriris; 2) przech. zapo¬ 
biegać, starać się odwrócić, pec- 
caU, qoae difficillime praecaren- 
tur; nihil. 

Praecedo, cessi, cessnm, 3. po¬ 
przedzać, uprzedzać, iść naprzód, 
ad capiendum locum, — przenoś, 
fama pfdecessit ad aures; 2) przech. 
poprzedzać, curnim alicujus; ag- 
men; custodes; — przenoś, prze¬ 
wyższać, aliquem aliqua re. 

Praecellena, tis wyborny, znamie¬ 
nity, rir animo et Tirtute p. 

FrmeeeUo, Ere, górować, celować, 
odznaczać się, przewyższać, u późn. 
pisarzy. 

Praeoelsus, a, urn, bardzo wyso¬ 
ki, wyniosły, locus, rupes. 

Praeoentio, Snis, śpiewanie, przy¬ 
grywanie przed ofiarami 

Praeoept, patrz Praecipio, 
Freeoeps, cipltia, gwałtownie spa¬ 
dający (mając głowę naprzód po¬ 
daną), dare se praecipitem; se 
praedpitem tecto dedit; ab equo 
praeceps decidit in arva; prędki, 

szybki, praecipites se fugae man- 
dant; p. colnmbae; amnis, Tentus; 
o czasie: będący na schyłku, die 
jam praecipiti; praeceps iu occar 
sum sól;—przenoś, a) agunt eum 
praedpitem Pocnae cirium Eoma- 
norum (ścigają go na złamanie 
szyi Jędze, zemsta obywateli Rzym¬ 
skich); ąuoniam ab inimicis prae¬ 
ceps agor (ponieważ nastają na 
mnie, pragną mej zguby); p. amen- 
tis ferebare, unosiłeś się zapędem 
szalonym; dający się z łatwością 
skłonić do czego, p. ingenio in 
iram erat; ad flagitia; bj gwałto¬ 
wny, zapalczywy, homo in omni¬ 
bus consiliis pr.; ?ir pr. animi; 
ingenium, consilium, furor, e) dą¬ 
żący do upadku, libertas; niebez¬ 
pieczny, krytyczny, tempus; na¬ 
glący, naciskający, tam praedpi- 
ti necessitate; 2) spadzisty, prze¬ 
paścisty, urwisty, locus, saza, 
rupes. iossa; iter, saltus; nemów. 
praeceps. w. miejsce przepaśdste, 
przepaść, głębia; in pr. deferri, 
se jactare; ex praecipiti devolri;— 
przenoś. Tia, iter ad finitimum 
malum; rumów, przepaść, zguba 
niebezpieczeństwo, rempublicam in 
pr. dare. 

Praeoeptio, ónis, f. przepis, pra¬ 
widło,nanka, recti, Stoicornm; 2 
pierwsze wyobrażenie, zarys w my¬ 
śli. 

Praeceptor, ons, m. nauczyciel. 

Pra»oeptrix, leis, i. nauczycielka 

Fraeeeptum, i, «. przepis, prawi 
dlo, nauka, rada. pr&ecepta da 
re; praeceptis philosopbiae abnn 
dare; pr. artis; 2) rozkaz, p. fa 
cessere, poet 

Praeoerpo, cerpsi, cerptum, 
przed czasem zrywać; — prz- 
noś. laetitia praecerpta, niezupełn 
fructum officii, zmniejszać. 
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Praeeertótlo, 5uis» i. wspóJubie- 
ganie się. 

Praecido, cldi, cisum, 3. wciąć, 
urżnąć, manus alicui, c&put; an- 
coras (przeciąć liny kotwic); na- 
ves (uszkodzić);—przenoś, skracać, 
breri praecidain; praecide, powiedz 
w krótkości; odjąć, pozbawić, sibś 
reditum, spcm; także: obciąć, zao¬ 
krąglić, quod quia piane praeci- 
derat, 2) przeciąć, cutem nora- 
cula;—przenoś, raptownie zerkać, 
amicitiam. 

Praeclneo, cinzi, ciuctnm, 3. prze¬ 
pasać, opasać, na str. bier. opa¬ 
sać się, praeeingi ense, mieć 
miecz przypa.vi.ny do boku; prae- 
cinctus przepasany, mówiono o po¬ 
rządnym człowieku, którego tuni¬ 
ka gładko i obcisło leżała, rccte 
praeeiiicti pneri. 

Prascmo, cinui, 3. przyśpiewy¬ 
wać, przygrywać, dcoruin pul ii- 
naribus et epulis; 2) przepowia- 
dać, wieszczyć, magimm aliquid 
populo Romano. 

Praeoiplo, ccpi, ceptum, 3. brać 
pierwej, wcześniej, pecuniam mu- 
tuain; Piraecum, zająć wprzód; 
zawinąć; iter festinando lub sa¬ 
mo iter, wyprzedzić, prześcignąć; 
iongius spatium fuga; Jub ali- 
qnanlum interyalli; aUquem; tem- 
pore praecepto (gdy to się weze- 
śniój stało); - przenoś, a) objąć, 
ogarnąć, samo praecipere lub z wy¬ 
razami animo, cogitatione, consi- 
lio prudentiaqne; opinione, fama 
i t. p.; p. consilia hostiuln, na¬ 
przód sobie wystawiać w myśli; 
res humanas praeceptas habere. na¬ 
przód poznać; b) przypominać, 
ostrzegać, rądzić, w ogóle: uczyć, 
wykładać, lectoribus; hoc tibi 
praecipio; alicui rationem tempo- 
si&tum; praecipere de ełoąueutia, 
wykładać zasady wymowy; #) roz¬ 

kazywać, zalecać z nasi. ut i tr 
łącz. praecepit, ut Miltiademsibi 
imperatorem sumerent; lub z sa¬ 
mym tr. łącz., praecepit, omnrs 
moriales pecunia aggrediantur, z tr 
bezok-, sunt, qui praecipiant her- 
bas sumere, poet. 

Praecipito, 1. strącać, spycha 
gwałtownie (na łeb), na str. bier 
spadać, na pyt- skąd, z przyjm. e iub 
de i 6 przyp. lub samym 6 przyp- 
e Leucade; de turri, pontibus; 
na pyt. dokąd, z przyim. in i 4 
przyp., se in fossas;—przenoś.; aj 
strącać, spychać, aiiquem ex al- 
tissimo dignitatis gradu, stąd; 
zniszczyć, rempublicam, pozba¬ 
wić, spem; praecipitatus zbliżo¬ 
ny do końca, będący na schyłku, 
noi, aetas; b) przyspieszać, mo- 
ras, obitum, consilia praeciptta- 
ta; 2) nieprzech. spadać, er mou 
tibus altis, nimbi praecipiUnt in 
rada;—przenoś o) o słońcu i cza¬ 
sie: mieć się ku schyłkowi, «ol 
praeeipitans; hiems, i) zbliżać się 
do upadku, respublica; ej wpaść, 
in insidias; d) spieszyć się, snsti- 
nenda est assensio , ne praecipitet. 

Fraeoipue, prtysł. szczególnie, oso¬ 
bliwie. 

Fraeoipuus, a, um, właściwy, wy¬ 
łączny, szczególny, osobisty, jus, 
fortuna; sors periculi; h) wybor¬ 
ny, znamienity, odznaczający się, 
vir;honor; praemiura i t. p.,prae- 
cipui fuerunt inter conjuratos duo 
Bruti (najznakomitsi); praecipua, 
orum, «. rzeczy osobliwe. 

Fr&eolae, przysl. krótko, w krót¬ 
kości; 2) bezwarunkowo, uogare. 

Fraeoleio, ónis, i. przemilczanie, 
postać krasomowska. 

FraeoUuS, a, um, przepaścisty, 
gazom; iter utriuque pr. 

Fraoclare, przytł. jasno, wyraź¬ 
nie, ezplicare, iutelilgere; 2) wy- 
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bornie, bardzo dobrze, gerere nc- 
gotium; praeclarissime facta. 

PraecUras, a, nm, bardzo jasny, 
Jux, sol.; 2) wyborny, bardzo 
znakomity, homo in philosophia 
praedarus; indoles; genos diceu- 
di, Tictoria; b) odznaczający się, 
znany ze złój strony, sceleribu. 
snis. 

Praeol&do, clusi, ciusam 3. za¬ 
mykać co przed kim, właś. i prze¬ 
noś. portas alicui; maritiicos cnr- 
sus; aibi cnriatn. 

Franco, Bnis, tu. woźny, ogłosi- 
ciel, zapowiadacz; 2) mówca po¬ 
chwalny, wielbicie], Tirtutis. 

Fraecogito, i. wprzód rozważać, 
namyślać się, facim s. 

Praeoólo, coini, cultnm, 3. wprzód 
uprawić; — przenoś, wypracować. 

Praeocmpositu*, a, nm, wprzód 
ułożony. 

Fraeooninua, i, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Praeconlus, a, um, tyczący się 
woźnego; neci.-tc. praeconiom, ii, 
n. urząd, powinność woźnego, p. 
facere, być woźnym; — przenoś. 
a) ogłoszenie, obwieszczenie pu¬ 
bliczne , w licz. mn. u pot*., no- 
stra per immonsas ibunt praaco- 
nia gentes; b) pochwala, wielbie¬ 
nie, wysławianie, taborum; pr 
quod Alczandcr ab Homero Achśl- 
li tributum esse dizit. 

Fraeoonsuiuo, snmpsi, sumptum, 
3. przed czasem strawić, znisz¬ 
czyć, rires. 

Fraeoontreoto, Ire, wprzód do¬ 
tykać się. 

Fraecordia, oram, n. błona ota¬ 
czająca serce i płuca, otoczy na; 
2) serce, piersi i t. d. wyższe 
wnętrzności; 3) uczucia, myśli, 
reraz aperit praecordia Liber. 

Praeoorrumpo, rUpi, raptom, 3. 
wprzód ująć, przekupić, donis. 

Praeoojc, ócis, wczesny, zawcze- 
eny, w lei. i przenoś. 

Praeourro, cucurri i curri, cutsmu 
3. wybiegać naprzód, wyprzedzać, 
antę omnes;ad aliquem; —przenoś, 
eo jasn fama praecurrerat; rzeacir. 
praecurrentia, ium, w. rzeczy po¬ 
przedzające; 2) aliquem aliqua je, 
uprzedzać, uterque Isocratem aeta- 
te praecurrit; także; ut certis re¬ 
bus certa signa p“aecurrerent; 
praecurrit amicitia judicinic; prze¬ 
wyższać, celować, aliąuem cele- 
riiate, nobilitate, studio. 

Pra toursio, onis, uprzedzanie, 
wyści ganię. 

Fraecursor, Bris, m. biegnący 
przed kim, wysłany na zwiady, 
goniec; w licz. mn. przednia straż. 

Praeoutio, cussi, enssum, 3. mio¬ 
tać przed sobą, na przedzie, trząść, 
taedas, faces. 

Fraed*, ad, zdobycz nieprzyja¬ 
cielska, łup, magnas facere prae- 
das ab hostibus; prsedam miiiti- 
bus donat; dare praedae urbem 
(wystawić na lup); zdobycz z my¬ 
ślistwa i t. p. cerzi praeda lupo- 
rum;~ przenoś zysk, mianow. nie¬ 
sprawiedliwy , magnas (mazimas) 
praedas facere (ab aiiquo). 

Fsaedabundus» a, nm, plondru- 
jący, biorący łupy. 

Fraedamno, 1. zawczasu potępiać, 
aliquem, —przenoś. przed czasem 
wyrzec się, spem. 

Praedator, Bris, m. łnpieżca. Ta¬ 
bun ; 2) łowczy, myśliwy. 

Fraed&tdriua, a, um, rozbójniczy, 
1 npiezkj, nares. 

Praedólasso, are, przed czasem 
znękać, zmordować. 

Praećestmo, 1. przed czasem coś 
sobie przeznaczać, zamierzać, triurn- 
phos. 

Praedlłtor, Sris, n. zakupujący 
majątki ziemskie, tudzież oswojo- 
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ny z formalnościami ściągąjącemi 
się do takiego kapną. 

Fr&ediatdrius, s, Mn, ściągający 
się do kupna dóbr ziemskich, jus. 

Praedlońbilis, e, chwały godny, 
sławny. 

Fraedic&tio, Snis, i. publiczne opo¬ 
wiadanie, głoszenie; 2) pochwała, 
wielbienie, bcneficiorum. 

Fraedtottor, óris, m. głoszący po¬ 
chwały, wielbiciel, beneficii. 

Fraedioo, 1. publicznie ogłosić, 
obwieścić, zapowiedzieć, w ogó¬ 
le: mówić, hoc non auditem sed 
cognitumpraedicamus; paucitatem 
mi litu m nostrornm suis praedica- 
yerunt; cousul praedicans partici- 
pem fore; 2) sławić, wychwalać, 
wielbić, mówić z pochwalą, ali- 
quid miris laudibus; de se prae- 
dicari rolunt; vere potest praedi- 
care, sa plus valuisse. 

Fraedioo, dixi, dictum, 3. mó¬ 
wić, wspominać o czem wprzód, 
praedictus, wprzód wsponmiony, 
wzmiankowany; w szczegół, aj prze¬ 
powiadać, wieszczyć, defectionem 
soIjs muito antę praedicere; z 4 
przyp. i tryb. bczok.; b) oznajmić 
wyznaczyć, diem; polecić, radzić, 
ostrzegać, z nast. ut lub ue i tr- 
łącz., praedizit, ne prius Iegatos 
dimitterent; praedirit, ut eicipe- 
rent. 

Praediotio, onis, i przepowiednia, 
proroctwo, rerum futurarum; mali; 
vatum. 

Fraediotum, i, n. umowa, velut 
ei praedicto; 2) przepowiednia, 
proroctwo. Chaldaeorum; ratum; 
3) rozkaz, dictatoris, 

Fraediólum, i, w. mata posiadłość 
wiejska. 

Feaedieco, didlci, 3. wprzód o czem 
się oowiedzićc, alięuid. 

Fraedispositus, a, um, wcześnie na 
równych miejscach pozostawiany. 

Praeditna, a, um (od prae i do) 
obdarzony, zaopatrzony, mający 
co, sensibus, opibus, spe. 

Fraedium, ii, n. majętność ziem¬ 
ska, posiadłość. 

PraedlTes, divltis, bardzo bogaty. 
Fraedo, Onis, m. łupieżca, rabuś; 
maiitimus, korsarz. 

Fraedóceo, docui, doctum, 2. wprzód 
nauczyć, uwiadomić. 

Fraedor, 1. rabować, eiire prac- 
datum, wychodzić na zdobycz, 
poet.: pisces calamo, łowić; — 
przenoś, przez podstęp zabierać, 
zyski ciągnąc, in bouis alicuius; 
de aratorum bonis; ex alterius 
iinprudentia; 2) przech. zrabować, 
porwać, ovem uuam (o wilku); 
przenoś, złowić kogo, usidlić, ali- 
quem; singula de nobis anni pme- 
dantur cuntes (lata zabierają, oj- 
mują, wydzierają). 

Fraeduoo, dnii, ductum, 3. pro¬ 
wadzić przed czem, obwodzić, mu- 
rum, fossam castris, fossas viis- 

Fraeduloia, e, bardzo słodki; — 
przenoś, bardzo przyjemny, decus 

Praedfirus, a, um, bardzo twar¬ 
dy;—przenoś. bardzo silny, krzep¬ 
ki, hartowny, homo praednrus 
Tiribus. 

Fraeeo, iri lub ii, Itum, ire, iść 
wprzód, uprzedzać, Eomam; — 
przenoś, carina praeeunte, poet; 
wskazywać drogę, natura praeeun¬ 
te, za skazówką przyrodzenia; stąd 
aj mówić wprzód, ut vobis voce 
praeireut, quae judicaretis; mia¬ 
no w. poddawać, komu słowa, pod¬ 
powiadać, rerba, carmen, proces; 
czytać rotę przysięgi, jurare te 
praeeunte; pr. aiicni: b) rozkazy¬ 
wać, omnia, ut decemviri prae- 
ierunt, facta. 

Fraefatlo, Snis, i. przomowa, 
w szczegół, a) przy rozpoczęciu 
religijnych lub publicznych czyn- 
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cości słowu przedwstępne, sacro- 
rum; donationis; bl na początku 
pismu: wstęp do dzieła, przemo¬ 
wa, przypisanie. 

Fraefeotura, ae, i. przełożesistwo, 
dozór, mianow. w życiu publicz- 
uem; a) pr. morom, nadzór nad 
obyczajami (cenzura); pr. urbi, 
patrz praefectns; zwierzchnictwo 
nad jazdą, eąuitum, lub nad woj¬ 
skiem na prowincyi, muitorum 
cousulum praetornmąue pracfectu- 
ras delat&s sic accepit. ut — (od 
wielu konsulów i pretorów ofiaro¬ 
wane); stąd: miasto w Itdlii za¬ 
wisie bezpośrednio od Bzymu, ja¬ 
ko nie mające praw oddzielnych. 

Fraefectus, i, m. przełożony, urzęd¬ 
nik , naczelnik; a) pr. morum, czu¬ 
wający nad obyczajami; pr. cu- 
stodnm, naczelnik straży; pr. an- 
uonae, mający nadzór nad targa¬ 
mi; pr. nrbis lub urbi, zastępca 
nieobecnych konsulów w Bzymie 
w czasach rzeczypospolitój; pod 
cesarzami zaś stały urzędnik; pr. 
fabrum, przełożony nad rzemieśl¬ 
nikami przy wojsku; pr praeto- 
rio, naczelnik straży przybocznej 
cesarskiej (gwardyi); pr. classis, 
admirał; pr. narie, kapitan okrę¬ 
towy; i) pr. equitum, czasem sa¬ 
mo prefectus, naczelnik jazdy; 
także: copiarom, najwyższy wódz 
wojska królów Azyatyckich, pr. 
regis lub regius; ej namiestnik za¬ 
rządzający krajem, Lydiae, Ioniae, 
totiusąue Phrygiae; Bactiianae re¬ 
gionie; Damasci. 

Praeftro, tQ.li, lstum, ferro, nosić 
co przed kim, przed czćm, urbis 
pTaeclarissima ornamenta antę ali- 
quem; Herculis simulacrum ag- 
mini; faces practorlbus; arden- 
tem faceta; insignia laureae; prae- 
lata rt. łngeas peounia; in trium- 
pbo ii gna militaria; ferrtun ali- 

cui; lanceas dextra, it. p.;—prze¬ 
noś.; a) uprzedzać, diem triumphi; 
b) oświecać, clarissimum lumen 
menti; objawiać, pokazywać, wy¬ 
dawać się z czćm, dolorem animi 
Tultu; motam animi oculis; ara- 
ritiam, jndicium, autorem, sen- 
sus, in vultn habituąue insignem 
memoriam ignomiminiae acceptac; 
opinio praefertur (rozgłasza się, 
objawia się); e) przekładać, przy¬ 
znawać pierwszeństwo, cenić wy¬ 
żej, aliuuem sibi; ut omnibus 
principibus merito praefcratur; 
otiiiin labori; roiuntatcin commo- 
dis; se alicni; praelatus honor; 
z tr. bezok. praetulerlm ecńptor 
delirus inersąue rideri, (wolał¬ 
bym), poet.; praeferri alicui aliqua 
re, kogo w czćm przewyższać;^ 2) 
przenosić mimo, stąd: na str- bler. 
przebiegać, przejeżdżać, praeter 
castra praelati; także: prael ui ca¬ 
stra; praeiatł hostesr. 3) udawać, 
zasłaniać się czćm, titulum epe- 
ciosum facinoris; titulum ofiicii 
solemnis sceleri (używać za po¬ 
krywkę zbrodni); spectem pietatis 
odio suo, (ukrywać nienawiść pod 
płaszczykiem miłości). 

Praeferor, ócis, bardzo porywczy, 
gwałtowny. 

Praeferridua,»,»«, bardzo gorą¬ 
cy, pałający, zapalczywy, ira. 

Praefeatino, 1. bardzo się spie¬ 
szyć, kwapić się. 

Fraetica, ae, i. narzekalniea, któ¬ 
ra najęta na pogrzebie płakała. 

Praefioio, fćci, fectum, 3. prze¬ 
łożyć kogo nad czćm, postawić 
na czele, zrobić zwierzchnikiem, 
alitjuem provinciae, powierzyć za¬ 
rząd prowincyi; aliąuem in ezer- 
citu; imperatorem bello, poruczyć 
dowództwo; praefici pari impe- 
rio. otrzymać dowództwo z równą 
władzą. 
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Praefidens, tis, za nadto zaufany, 
sibł, zuchwały. 

Praefigo, fili, fiznm, 3. zatknąć, 
wbić na przedzie, arena puppibus; 
capila irt hastis; praefjj.ae sudes; 2) 
opatrzyć czćm, ohlć, okuć, ora ca- 
pistris tzamiast capistra erihus), 
podobnież: cornua. ferro; hastilia 
prsefiza ferro. 

PraeCnlo, 4. wprzód oznaczyć, 
określić, postanowić, dieta; sump- 
tum funerum; alicui aliquid. 

Prenflóro, 1. wcześnie pozbawiać 
kwiatu;—przenoś, zmniejszyć, glo- 
rlam rictoriae. 

Praofluo, ćre, mimo płynąć, Au- 
fidns regna Dauni praeftuit; infima 
Talie pr. Tiberis 

Preefdco, 1. udusić, zadławić. 
Preefódio fódi, fossnm, 3. wy¬ 

kopać dół przed czćm, portas; 2) 
wprzód zakopać, anrnm. 

Praofor, l mówić wprzód, ustnie 
łnb na piśmie coś wyrzec, obja¬ 
wić, aliąuiil lub z 4 przyp. i tr. 
bezok.; pr. honorem, nczcic czy¬ 
je uszy, żeby sit mową nie obra¬ 
ził; poet.: praefatus divos solio 
r. r mfit ab alto, zaniósłszy mo¬ 
dły do bogów, król z tronu mó¬ 
wić zaczyna; 2) przepowiadać, 
wieszczyć, talia praefantes Parcae. 

Fraefraote, frzytl. uporczywie, za¬ 
cięcie, defcndere. 

Fraefraotue, a, um, chropowaty, 
niepłynny (o stylu); 2) uporczy¬ 
wy, nieugięty. 

Praefri*idus, a, um, bardzo zimny. 
Praefringo, fregi, fractum, 3. ed- 
łamać z wierzchu, z przodu, has- 
tas, cornu gaicac. 

Praefuloio, fnlsi, fultum, 4. po¬ 
stawić-co za podporę; — przenoś, 
wesprzeć 

Fraofulgeo, fnlsi, 2. bardzo błysz¬ 
czeć, lśnić się, jaśnieć, rzucać 
blask 

Praegelidus, a, um, bardzo zimny. 
Fraegestio, Ire, bardzo sobie cze¬ 
go życzyć, pragnąć mocno, prae- 
gcstit animus ridere. 

Fraegnans, tis, brzemienna, cię¬ 
żenia. 

Praegrawis, o, bardzo ciężki, o- 
nns; — przenoś, bardzo przykry, 
trudny, uciążliwy. 

Praegrawo, 1. obciążać, na dół cią¬ 
gnąć , scnta praegrarata inbaeren- 
tibus telis; — przenoś, byc przy¬ 
krym , uciążliwym, dantem et ac- 
cipientcm; przytłumiać, corpus 
oiiustum besternis Titiis animum 
quoque praegrarat; przewyższać, 
mićć pnewagę, arte* infra se po- 
sitss. 

Praegródior, gmsns, gredi, iść 
prz,ed kim, wprzód postępowa 
uprzedzać, aliquem, f&mam sui 
adrentus; 2) prz-ejść mimo, castra. 

Praegressio, Onis, ż. poprzedzanie 
causae. 

Praogust&tor, Oris, »». ten, który 
wprzód kosztuje, próbuje, np. po¬ 
trawy, nim się poda do stoln; — 
przenoś, posługiwacz w czćm, li- 
bidinum tuarum. 

Fraeguato, 1. wprzód kosztować. 
Fraejudicium, ii, n. sąd lub wy¬ 
rok prz.edstanowczy przed wyro¬ 
kiem ostatecznym, powód do osta¬ 
tecznego wyroku; 2) wypadek, 
przykład służący za zasadę do 
działania lub sądzenia, restri faeti 
praejudicio Tompejus Italia ex- 
cessit; Africi belli praejudicia 
scąuimini. 

Praejudico, 1. uprzednio osądzić, 
de aliqua re; re semct atque ite- 
rnm praejndicata; stąd: pracjudi- 
catam.— praejudicium; tmietl. 
praejudicatus, poprzednio osądzo¬ 
ny, ereutus belli; opinio praeju- 
dicata, przesąd, uprzedzenie, po¬ 
wzięte mniemanie o rzeczy przed 
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należytym ićjroztreąśnlenicm, stąd: 
pro praejudicato ferre. 

Prao tabor, lapsus, 3. przesunąć 
się kolo czego, przemknąć się, 
przepłynąć, przejechać, flumina 
rotis. 

Fraelambo, iambi, 3. lizać wprzód. 
Praeligo, 1. przewiązywać, przy¬ 

wiązywać, sarmenta comibus bo- 
um; 2} zawiązać, os. 

Praełium, i t. d. patrz proel-. 
Praslongus, a, um, bardzo długi 
Praeluoeo, luli, 2) przyświecać, 

wlaś. i przenoś.; poet.: przewyż¬ 
szać, nullus sinus praclucot Bajis. 

Praeluatrie, o, bardzo świetny, 
znakomity: praelustria rita, uni¬ 
kaj wielkiego świata, poet. 

Praemando, 1. polecić, terra ma- 
rique ut conquirarotur praeman- 
tf&Tt; praemandatis requisitus. 

FraemataroB, a, um, zawczesny. 
Fraemedlc&tus, a, um, za pomocą 
lekarstw lub czarów ocalony. 

Fraemedit&tio, óuis, i. przemyśla¬ 
nie, przewidywanie, malornm, 

Praemeditor, 1. przemyślać, na¬ 
myślać się, wprzód się zastana¬ 
wiać, przewidywać, praeinedrtari, 
ferendam esse; pr. quo animo ac- 
ccdam; także biernie: praemedi- 
tata mała, przewidziane. 

Praemetuens, tis, wcześnie lęka¬ 
jący się, z przyp. 2 oris pr. doli. 

Praemćtuo, cre, wprzód się lękać, 
z bojaźnią-przewidywać, troszczyć 
się, z przyp. 3 alicui, o kogo; 2) 
przech. lękać się czego, aliqnid. 

Praemltto, misi, missum, 3. wprzód 
wysyłać, wyprawiać naprzód, le- 
gatunt enut cohortibus; literas ali¬ 
cui; legiones in Hisp&niam; ali- 
qnem ad ezplorandum lub eiplo- 
ratum; z nasi. qui i tryb, łącz., 
a quo jam sciam esse praemissoa, 
qni praestolarentur. 

Fraemium, ii, n. pierwszeństwo. 

zaszczyt, zwykle: nagroda, prae- 
mio aliquem afficere, douare, uda- 
rować. zaszczycić nagrodą; prae- 
miumdare, tribuero, dać, ndzie- 
lić; pr. couseqni, otrzymać; poet. 
łup, zdobycz, praemi pugnae, 
spectat su a praeinia raptor (o zdo¬ 
byczy z łowów). 

Fraemolestia, ae, ż. zawczesua 
troska, obawa o przyszłość. 

Praemóllor, 4. przygotować, res. 
Praemóneo, monui, moultum, 2. 
wcześnie ostrzegać, przypurni ać, 
aliąnem de aliqua re; z uast. ul 
lub ne i tr. łącz. me praemone- 
bat, ut carerem; praemouito filio, 
ne crederet; 2) wróżyć, przepo¬ 
wiadać, aliquid lub z 4 przyp. 
i tryb. bez. 

Praemonitua, us, m. przestroga, 
proroctwo, deorum. 

Pr&emonstro, 1. przepowiadać. 
Praemorior, mortnus, 3. umierać 
przed czasem; — przenoś, pree- 
inortui pudoris homo, człowiek 
bez wstydu. 

Fr&emtinto, 4. obwarować, umo¬ 
cnić, utwierdzić, loca; adrtum o- 
peribus; Istbmura; — przenoś, ge- 
nus diccndi praemunilum; 2) mó¬ 
wić wprzód dla mocniejszego po¬ 
parcia, quae praomuninutur ser- 
moui; illud praemuni, to niech 
będzie pierwszćm staraniom. 

Praemunltto, ónis, i. obwarowa¬ 
nie; — przenoś, przygotowanie 
w krasomówstwie, kiedy mówca 
stara się zjednać umysły słucha¬ 
czów dla zapewnienia sobie do¬ 
brego skutku. 

Praenito,are, wprzód płynąć; 2) 
przepływać, płynąć mimo, auuiem, 
qui domos praenatat, poet. 

Fraeneate, is, n miasto w Łacyum; 
stąd: Praencstlnus, a, um, Pre- 
nestyuski, tyczący się Prenesty 
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i Praenestini, otom, w- Preaosty- 
nowie. 

Praenitoo, nituj, 2. hardzo jaśnieć, 
odznaczać się blaskiem; — prze¬ 
noś. celować, przewyższać, cm 
tibi praenitcat junior. 

Prrenoinen, Inis. n. przedimię, któ¬ 
re się kładzie zwykle w skróce¬ 
niu przed imieniem rodu, M. Tul- 
lius Cicero. 

Praenosco, nóvi, nótum, 3. wprzód 
dowiedzićć się, wprzód wiedzieć. 

Praenótlo, ónis, i. wrodzone po¬ 
jęcie, wyobrażenie, deornm. 

Praepubilus, a, um, bardzo mgli¬ 
sty, ciemny, lucus. 

Praanunoio, 1. przepowiadać, za¬ 
powiadać, futura; de eorum ad- 
yentu. 

Fraenunolus, a, um, przepowia¬ 
dający; rzeczow. zwiastun, zwia- 
stunka; lncis, kogut; reris, ja¬ 
skółka. 

Praeoceupitio, ónis, i. zajęcie 
wprzód, locorum. 

Praeoooupo, 1. wprzód zająć, opa¬ 
nować, vias, iter, colles, saltom, 
loca,Macedoniain; — przenoś, ani- 
mos; se praeoccupatum legatione 
a Pompejo (otrzymał wprzód miej¬ 
sce legata od Pompejusz&j; quas 
(partes) praeoccuparit oratio tua; 
praeoccupatis bencficio animis; 2) 
uprzedzić, ne alteruter alteruin 
praeoccuparet; z tryb. bez. ips« 
praeocccuparerunt ferro legem, 
uprzedzili (trybunów) z podaniem 
wniosku do prawa. 

Praeopto, 1. bardziej sobie czego 
życzyć, przekładać, eisilio modi- 
cam fortunam domi; często z tr. 
bez.: emittcre scutum et nudo cor- 
pore pugnare. [rozwinąć. 

Praepando, ere. wprzód otwierać, 
Praeparitio, onis, i. przygotowa¬ 
nie, przysposobienie, praeparatio- 
nera diligentem adbibere. 

Praepar&tus, us, n*. przygotowanie. 
Praepiro, 1. przygotować; przy¬ 

sposabiać, aliqnid; bene praepa- 
ratum peclus; quae animo prae- 
parasset, co przedsięwziął; z prz. 
3. lub z przyim. ad lub in i prz. 
4, arya frumentis; animos ad sa- 
pientiam; so ad proelia; frumen- 
tum in decem annos; z tryb. bez. 
narigare ad filium: ęx praepara- 
to, z przygotowaniem. 

Praepodfo, 4. uwięzić, usidlić no¬ 
gi , zaplątać, uwikłać, se sine 
modo praeda, obciążyć się zanad¬ 
to zdobyczą; 2) zatrzymać, zata¬ 
mować, przeszkodzić, sonosjprac- 
peditns morbo;naves ad omniaprac- 
peditae, — przenoś, timor pracp.; 
bonas artes animi et corporis ara- 
ritia praepediebat. 

Praependeo,pendi, 2. wisieć przed 
czem. 

Praepss, pćtis, latający prędko, 
chyż.y, pr. ayis lub samo praepes, 
rodzaj ptaków wieszczbiarskich, 
z których lotu wróżono; stąd: pr. 

enna; 2) mający pióra, skrzy- 
laty, deus (kupidyn), poet.; rze¬ 

czone. ptak, pr. Joris; pr. subro- 
lat. 

Praepilatus, a, utn, tępo zakoń¬ 
czony, gałką na końcu opatrzony, 
pr. missilia. 

Praepinguis, c, bardzo tłusty. 
Praepollens, tis, przemożny, zna¬ 
komity, diritiis, rirtute. 

PraepoUeo, ere, przemagać, mieć 
pnewagę 

PraepondSro, i. przeważać, wię¬ 
cej ważyć; przech. przewyższać 
więcćj zuaczyc, neqne volunt emo- 
lumenta praeponderari honestale, 
nie chcą, ahy uczciwość więcćj 
znaczyła niż korzyści. 

Praepóno, posui, posltum, 3. prze¬ 
kładać, kłaść przed czćm, pauca; 
ultima primis; rersus in prima 



Fratpoiitio 063 Fraesoiua 

Iron te; także pod -względem czasu: 
causae praepositae (poprzedzające); 
2) przekładać, postawić na czele, 
dać zwierzchnictwo, aliantem pTO- 
Tinciae; heli o; naribus; hibernis; 
negotio; praepositum esse, mieć 
zwierzchnią władzę; 3) przekładać 
co do wartości, wyżćj cenić, ali- 
qaem alicai; fraki pracponendus; 
amicitiam patriae; salutem reipu- 
blicae ritae stiae; rzeczom. pr&e- 
posita, oram, n. rzeczy osobliwe 
(u Stoików dobra względne albo 
wypadkowe, np. zdrowie, bogac¬ 
two i t. p.). 

Fraepoaitio, onis, i. przełożenie, 
pierwszeństwo; 2) przyimek. 

Fraepoatere, przysl. opacznie, ago¬ 
rę cum aliquo. 

Praaposterus, a, om, opaczny, 
ordo; niewczesny, consilium, gra- 
tnlatio; przewrotny, homo. 

Fraepótena, tis, przemożny, prze¬ 
ważny, bardzo wiele mogący, Yiri; 
terra mariąae pr. armio Bomanus; 
Joppiter omnium rerum pr.; rze¬ 

czom. praepotentes, ium, m. wiel¬ 
cy, przemożni; — przenoś, pr. 
pnilosophia. 

Fraepropere, przytl. bardzo sktea- 
pliwie, prędko, śpiesznie, agere. 

Fraeproperua, a, urn, bardzo 
śpieszDy, prędki, skwapliwy, fe- 
stinutio, bardzo wielka skwapli- 
wość. 

Fraequam, patrz prae. 
Fraeęueror, ąuestus, 3. wprzód 
się żalić, multa. 

Fraeradio, 5re, rzucać z przodu 
promienie, celować blaskiem. 

Fraerapiduj, a, um, bardzo po¬ 
rywczy, prędki. 

Fraeńplo, ripui, reptum, 3. przed 
kim porwać, wziąć, zabrać, wy¬ 
drzeć, alicui aliquid; 2) wprzód 
zabrać, omnia incendio (znisz- 
czyć);—przenoś, uprzedzić, wcze¬ 

śnie się dowiedzićć, coneilir bo- 
stium. 

Praeródo, rosi, rosum, 3. z przo¬ 
du ogryźć, ugryźć. 

Froerogatltrus, a, um, ten, kióre- 
go się najprzód o zdanie pytają, 
stąd: najprzód glosujący, centuria 
pr. lub samo praerogatira, setnis, 
która na zgromadzeniu ludu pier¬ 
wsza do głosowania była wezwa¬ 
na; 2) praerogatira, ae, i. lub 
praerogatm, orum, n. poprzedni 
wybór, t. j. głosy, krćski dane 
przez najpierwszą centuryę lub 
oddział tribus zwany; 3) omen pr. 
wróżba lub przepowiednia, którą 
brano z głosowania pierwszego od¬ 
działu, triumphi. 

Praerumpo, rupi, ruptum, 3. 
z przodu odłamać, oderwać, w o- 
góle: odłamać, oderwać, prze¬ 
rwać , funes; retiuacula. 

Fraeruptua, a, um, oderwany, 
urwisty, przepaścisty, stromy, sa- 
xum; aquae mons; rzeczom, prae- 
rupta, erum, n. urwiska; — prze¬ 
noś. wzniecający obawę, pericu- 
culnm; gwałtowny, p. animo. 

Fraes, praedis, m. ręczyciel, prae- 
dem esse pro aliquo; praedem ali- 
cujus rei fieri; 2) majątek ręczy- 
cieli, in praediis praedibusque 
Yendendis. 

Fraeaigio, 4. przeczuwać, domy¬ 
ślać się, qui antę sagit, aoatn 
obiata res est, dicitur praesagire. 

Fraeaagltio, onis, i. przeczuwanie; 
przepowiadanie, diriua. 

Fraesicium, ii, n. przeczucie, 
przepowiednia. 

Fraesagus, a, um, mający prze¬ 
czucie, mens pracsagamali; wiesz¬ 
czy, fuimen. dowiedzićć. 

Fraesolaoo, setni, 3. wpTZód się 
Praeaciua, a, um, wprzód wiedzą¬ 
cy, przewidujący, rates praescia 
futnri. 
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Fraeseribo, scripsi, scriptum, 3. 
wprzód pisać, na czele co pisać, 
pagina, quae sibi praescripsit no¬ 
men Vari, wiersz, na którego cze¬ 
le wypisane jest imię Warusa, 
poet.; auctoritates praescriptae, 
imiona obecnych senatorów wypi¬ 
sane na czele uchwały; 2) prze¬ 
pisać, polecić, rozkazać, stanowić, 
oznaczyć, jura civibus, senatui, 
quae snnt agenda; ostrzegać, tibi 
praescribo, nc-. 

Praeacrlptio, 6nis, z. napis, tytuł, 
legis; senatus consulti; — prze¬ 
noś. pozór, pokrywka, płaszczyk, 
bonesta praescriptione rem turpis- 
simam tegere; 2) przepis, prawi¬ 
dło prawo, naturae, rationis; o- 
grauiczenie, semihorae. 

Fraescriptum, i, n. przepis, po¬ 
lecenie, prawidło, praescripta ser- 
vare; agerc ad praescriptnm; ex 
communi pracscripto; intra prae- 
scriptuui. 

Praeseco, sccui, socStum i sectum 
1. wprzód co uciąć; odciąć, prze¬ 
ciąć, praesectum ad ungucm ca- 
stigare, bardzo dokładnie wygła¬ 
dzić. 

Praesens, tis, obecny, przytomny 
ine presente, w mojej obecności; 
m rem praesentem venire, przy¬ 
być na miejsce, gdzie się co sia¬ 
ło; lub in re praeseiiti, na miej¬ 
scu, o które spór idzie; in praesenti, 
w obecnem położeniu, teraz; in 
praesens lub in praesentia, na teraz; 
ex praesentibus, podług obecnych 
okoliczności; w szczegół.: a) nie¬ 
zwłoczny, poena, mors; decretum; 
diligentia consuiis; pr. pcctinia, 
gotowizna; bj skuteczny, dzielny, 
pewny, niewątpliwy, auxilium; 
quo non praesentius nlluin; malum; 
z tryb. bezok. mogący, tollcre 
mortale corpns, poet,; życzliwy, 
pomocny, opiekuńczy, łaskawy. 

deus, dea; c) widoczny, jawny, 
oczywisty, naoczny, insidiae; jam 
praesentior res erat; d) przyto¬ 
mny, animus, animo praesens, 
poet. 

Praesensio, ónis, przeczucie, zga¬ 
dywanie, rerum futurarum. 

Praesentia, ae, i. obecność, in 
praesentia, wtedy właśnie; quod 
in pr. crat, co właśnie było pod 
ręką, na doręcza; 2} dzielność, 
działanie, veri, poet; 3) pr. nni- 
mi, przytomność umysłu, odwaga. 

Fraesentio, sensi, sensum, 4. prze- 
cznwac, przewidywać, futura; ani- 
nius praesentit in posterum. 

Praeeento, aro, przedstawić, po¬ 
kazać. 

Fraesepe, is, n. żłób; — przenoś, 
stół, ui, poet. 

Praesepio, sepsi, septum, 4. Za¬ 
grodzie, zawalić, aditum trabibus. 

Fraesertlm, pnytl. zwłaszcza, oso¬ 
bliwie, z nast. (juuni lub si- 

Praeses, sidis, m. i i. przełożony, 
przełożona, zwierzchnik, naczel¬ 
nik, pr. proTinciae; Aąuitaniam 
praesidis honore administrans; per 
praesidem dimicarit (za pośre¬ 
dnictwem namiestnika); 2) opie¬ 
kun, obrońca, reipublicae; tem- 
ploruin, iibertatis. 

Praesideo, s5di, sessum, 2 -pier¬ 
wsze miejsce zasiadać; 2) rządzić, 
mićć zwierzchność, przewodniczyć, 
rebus urbauis, regioni, arci; in 
Picouo praesidebat; 3) opiekować 
się, bronić, ochraniać, urbi et 
reipublicae; dii pathi, qui huic 
urbi atque huic imperio praesi- 
detis. 

Fraesldlftrius, a, >'.m, ściągający 
się do obrony; milites, załoga. 

Fraesidium, ii, n. siedzenie z przo¬ 
du albo na tryższćm miojscu; 2) 
ochrona, pomoc, alicni praosidio 
esse lub proficisci ferro pr. ali- 
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cal; pr. sperare ab aliąuo; spem 
praesidii offerre; in fuga sibi pr. 
ponere; przedmiot broniący, clas- 
sis pr. prorinciae; Folii o insigne 
praesidiom reis; adjudicium cum 
praesidio Tcnit; praesidia gcnens; 
quod satis esset praesidii; quae- 
rere sibi praesidia; mianowicie 
w znaczeniu wojennćm: załoga, 
obrona, praesidio esse; ut seza- 
ginta naves ad pr. Italiae salrae 
essent; osoby stanowiące obronę: 
modico pr. relicto; regis p. inter- 
ficere; pr. ex arce eipellere; cum 
praesidiis morari in loco; pr da- 
re, constituere, disponerc; locum 
praesidiis firmare; stanowisko, o- 
bóz, quum legio praesidiom oc- 
cupavisset et muuirc coepisset; in 
praesidiis alicujus csso, być w czy¬ 
im obozie; praesidio decedere; pr. 
relinąuere; intra pr. Bomana. 

Praeslgrdfico, Sre, przepowiedzićć, 
homiuibus futura. 

Fraesignls, e, odznaczający się, 
znakomity. 

P-aeeóno, sonui, wprzód dźwięk 
wydawać. 

Praest&bills, e, wyborny, celują¬ 
cy, zacny, Yirtute azcepta, nihil 
ainicitia pracstabilius. 

Fraeslans, tis, znakomity, wybor¬ 
ny, niepospolity, celujący, omni¬ 
bus ingenio; Yirtute; poet. z prz. 
2 praesiaus aniini juvcnis; także: 
z tryb. bczok. non praestanlior al- 
ter acre ciere viros 

Fraest&ntia, ao, i. wyższość, wy- 
borność, znakomitość, nrtutis, di- 
gnitatis. 

Fraeatea, stltis, m. i i. przełożo¬ 
ny nad czćm lub przełożona; opie¬ 
kun, opiekunka, Lares praeslites. 

Praeatigia, ae; i. (zwykle w licz. 
ran.) kuglarstwo, mamidło, oszu- 
kanstwo uon per praostigias, sed 
palam-compilare. 

Fraestl, oram. m. lud nad rzeką 
Indus. 

Fraoatituo, stitui, stitUtum, 3. 
wprzód wyznaczyć, przepisać, po¬ 
stanowić, diem oneri, tempus *• 
licui. 

Fraeato, prtytł. obecnio, pod rę¬ 
ką, nadoręczu, praesto esse, być 
gotowym, obecnym, pokazać się, 
także: być na usługi, służyć, być 
pomocnym, falsi amid sereuo tem¬ 
per? ritae praesto sunt (są na u- 
blugi); praesto multis esse, rato¬ 
wać wielu; commeatum ezercitui 
pTaeslo fore, żywność będzie do¬ 
starczona. 

Praesto, Billi, stftum (także: prae- 
staturus), 1. stać na przedzie, na 
czele; — przenoś, celować. Od¬ 
znaczać się; longe praestare Inter 
aequales; przewyższać, omnibus 
humanitats; omues eloquentla; 
nieosob. praestat, lepiej jest, jest. 
rzeczą korzystniejszą, z nasi. tryb. 
bezok. tacere quan loqui; 2) rę¬ 
czyć za kogo łub za co, hos 
praestabis; alicui damnnm, pe- 
riculum; a vi; de re numaria; 
de me; takie: z 4 przyp. i tryb. 
bezok. praedones nutlos fore, qais 
praestare poterat? 3) wyświadczyć, 
uczynić, dać, aosilium, operam; 
Udem (dotrzymać słowa); zacho¬ 
wać, aUqucin incolumem; socios 
salvos; także: utrzymać, pacom, 
rempublicam; jushospitii; zrobić, 
aliquem opulentiorem; wypełnić, 
suuin mnnus; okazać, dowieść, 
fidein, Yoluntatem, riitutem, be- 
neYolentiam, memoriam beneYO- 

lentiae: alicui pietatem; honorem 
debitom patii; honores; nihil; ee 
cum praestare, takim się pokazać; 
se inYictum; wynurzyć, senatui 
seutentiam; wypłacić, stipendium 
ezercitui; quaterna milia argenti; 
dimidium torom tńbutorum. 
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Fraeatdlor, 1. czekać, adwentom 
alicujus; alicui lab alicui rei; a- 
pnd aliąuem. 

Fraeatringo, strinxi, strictum, 3. 
bardzo ścisnąć, skrępować, feu- 
eem laquoo; 2) musnąć, dotknąć;, 
3) osłabić, przyćmić, przytępić, 
oculos lub aciem ocnlorum;— 
przenoś, przytępić, osłabić, aciem 
animi lub mcntis 

Fraestruo, struli, structum, 3. 
wprzód co budować' — przenoś, 
sibi lidem in pareis, zjednać so¬ 
bie wiarę w małych rzeczach, aby 
potćm w większych podejść, oszu¬ 
kać; 2) zamknąć, nieprzystępnćm 
zrobić, poet. aditum. 

Fraeaul, sulis, n. i l i praesui- 
tstor, oris, m. pierwszy tancerz, 
tańcujący na przedzie, stąd: naj¬ 
starszy z kapłanów Marsa zwa¬ 
nych Salii. 

Prneeulfco, are, wyskakiwać przed 
kim, rej wieść w tańcu. 

Fraewn. fui, esse, być z przodu, 
przodkować; stąd: kierować, rzą¬ 
dzić, być przełożonym, panować 
nad czćm, z przyp. 3, statms fa- 
ciendis; alicni negotio, exeroiźui, 
classi; ibi, Lissi, in prorincia, in 
Bmtiis; 2) mićć w czćm wielki 
udział, temeritali, crudelitati ali- 
cujus; dignitati, łaudi; 3) bronić 
czego, opiekować się, moenibus, 
poet. 

Praesumo, sumpsi, sumptnm, 3. 
wprzód brać, uprzedać w braniu, 
neve domi praesumas dapes; — 
przenoś, wprzód sobie wystawiać, 
wyobrażać, arma parate animis, et 
spe pTacsumite bellnm, u poet. 

Pra.. lumptio, ónis, z- wzięcie, 
przyjęcie wprzód; 2) domysł, do¬ 
mniemanie, przypuszczenie uprze¬ 
dzenie, nadzieja, u późniejszych 
pisarzy. 

PraMuo, sui, sOtum, 3. zaszyć, 

okryć, osłonić, praesuta fołiis 
hasta. 

Fraetendo, tendi, tensum i tan¬ 
tum, 3. rozpiąć z przodu, rozto¬ 
czyć, postawić przed czem, roz¬ 
ciągnąć, sepem segeti; restem 
occllis; poet.: praetendit manu 
ramom olirae (trzymał przed so¬ 
bą); sermonem practendere decre- 
to, powiedzieć przed wyrokiem; 
na str. bicr. rozciągać się, leżeć 
przed czćm, litus; Sicanio prae- 
tonta sinu jacet insula; — przenoś. 
a) objawiać, okazywać, nec eon- 
jugis unquam praetendi taedas 
(nigdy nie oświadczałem , że je¬ 
stem małżonkiem), poet.; !>) często: 
zasłaniać się czćm, dawać pozor¬ 
ną przyczynę, pokrywać czćm, 
przywodzić co na pozór, aliquid 
seditioni; nomen hominis doctissi- 
tai moribus łuis barbaris; legato- 
rum dccretum calumniae. 

Praetento, 1. wprzód doświadczać, 
próbować, iter baculo; pollice 
cbordas; vires, poet. 

Praetepesoo, tepni, 3. wprzód się 
rozgrzać. 

Praeter, I) przyim. rządzi 4 przyp 
<i) kolo, przed, blizko, copias 
praeter castra transducere; pr. 
Arbela; praeter omnium oculos; 
b) więcćj jak, unus praeter cete- 
ros audiristi, ty jeden więcćj jak 
inni słyszałeś; e) oprócz, wyjąw¬ 
szy, nihil praeter rem loenti su¬ 
muj, nic oprócz tego, co do rze¬ 
czy należało; pr. calamitates, quae 
in proelio acciderunt; omnes prae- 
ter eum; neque restitus, praeter 
pelies, habeant quidquam ; prae¬ 
ter haec lub ea, oprócz tego; ut 
praeter se deuos adducerent (z so¬ 
bą); często: z nast. etiam lub quo* 
que; d) przeciw, w nieprzycbft- 
nem rozumieniu: pr. roluntatem; 
p. ctmsuetudinem; p. naturam; 
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pr. opinionem; p. spcm; e) nad. 
p. stadom; II) pnysl. wyjąwszy, 
oprócz, omn« fnunentum, praeter, 
qood eecnm poTtaturi erant; ca* 
rendae aont familiaritates, prtćter 
homiliom pcrpancorum; nulla ci- 
litw praeter Plataeensium. 

Prastarego, egi, actom, 3. pędzić 
mimo, dirersoria nota praetera- 
gersdug eqotiB. 

Praeterea, -pnysl. oprócz tego, 
nadto; 2) nadal, potćm, et quis- 
qoam numen Junonis adoret prae¬ 
terea? poet. 

Fraetóreo, iri, lob ii, ttum, Ire, 
mijać, przechodzić mimo, o ży¬ 
wotnych i nieżywotnych istotach; 
uuda, flnmina; także o czasie: u- 
plywać, hora, aestas, aetas, anni, 
suaritas Terni temporis: 2) przech. 
a) kolo czego przechodzić, aliąucm 
loctun, hortos; o czasie: praeteri 
tos, nplyniony, przeszły, praete- 
rita, orum, rzeczy przeszłe; — 
— przenoś, aj z wyrazem silentio 
lob samo praeterire, zamilczćć, o- 
pościć, nie wspomnićć, pominąć, 
pokryć milczeniem; takie: nnliam 
partem orationis silentio (bez oka¬ 
zania zadowolenia, bez dania okla¬ 
sków); o cenzorach: imię jakiego 
senatora przy odczytaniu listy o- 
pnścić, a przez to utonąć go z so¬ 
nato, przy wyborze na urzędy: 
pominąć, populng solei dignos 
praeteiire; saepins suffragiis prae- 
teritur, Philippus et Harcellus 
praetereuntnr; podobnież przy za¬ 
pisach testamentowych: filium fra- 
tris praeteriit;8) non praeterit me, 
wiem, jest mi wiadomo; b) prze¬ 
brać w czćm miarę, modom pr.; 
kogo wypizedzić, <iliquem cnr.n 
pr.; — przenoś, przewyższyć, ali- 
qucm. 

Prastereęaito, ire, mimo przeje¬ 
chać konno. 
p.i w 

Fraeterf&io, tuli, lstum, ferro, 
nieść mimo; na str. bier. przejść 
mimo, prze biedź, przejechać, a- 
cies praeterlata est 'latebras. 

Praeteriluo, Sre, płynąć kolo cze¬ 
go, amnis praeterfluit; moenia 
(kolo murów); — przenoś, mijać, 
upływać, roluptas praeterfluit. 

Fraetergredior, gressus, 3. prze¬ 
chodzić mimo, castra. 

Fraeterl&bor, lapsus, 3. przesnnąć 
się mimo, przejść, przejechać, tu- 
mnlum; - przenoś, definitio anto 
praeterlahitur, qnam percópta est 
(ulatuje z pamięci/, 

Fraetermi*no,Snis, i. opuszczenie, 
formae; 2) zaniechanie, niestara- 
nie się o co, aedilitatis. 

Fraetermitto, misi, missum, 3. 
opuścić, pominąć, neminem; — 
przenoś, a) opuścić, dać upłynąć, 
nullum diem; occasionem; nihil 
occasionum; ó) pominąć, opuścić 
w mówieniu, w pisaniu, quod 
memoria di gnam Tisum est, prae- 
tereundnm non eristimarimas; ej 
zaniechać, nie dbać o co, officium, 
gratuiationem, defensionem: nul- 
lum genns qnaestus (nie użytko¬ 
wać); z tryb. bezok. facere. 

Praeterquam, pnytt. oprócz, wy¬ 
jąwszy, pr. si, chyb* gdyby; pr. 
qnod, chyba, że; 2) nadto, do 
tego. 

Fraeterreotio, 5nis, i. przejeżdża¬ 
nie, żeglowanie mimo. 

Fraćterrihor, Tectus, 3- blizko, 
koło czego, mimo przejeżdżać kon¬ 
no, wozem, żeglować, z 4 ptzyp. 
ostia; — przenoś, pomijać w mo¬ 
wie, scopulos praeterreetn est o- 
ratio; oratio quae non praeterrec- 
ta sit aures restras (nie doszła); 
także*, z wyrazem silentio lub sa¬ 
mo pnetenrehi, pokryć milczeniem, 
zamilczćć. 

PraeterrSlo, Ire, mimo lecićć, 
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przelatywać, ąucm praeterrolat 
aleś; — przenoś. mijać prędko, 
uchodzić, seuteutiae sensus homi- 
num praetcrrolaut. 

Pr&eteio, teiui, teitnm, 3. wytkać 
z pr;.oda, o Wyć szlakiem, obra- 
won *ć, toga lub tunica purpura 
pr. lub toga pr. lub samo prac- 
texta, ae, i. purpurą obszyta su¬ 
knia, którą nosili wyżsi urzędni¬ 
cy i dzieci z wolnych rodziców 
urodzone, do lat 17; 2) z przodu 
obsadzić, osłonić, puppes prae- 
teiunt litera, Mincius ripas a- 
ruiidme, poet.; carmen primis li- 
teris sententiae practcritur (pierw¬ 
sze głoski każdego wiersza porząd¬ 
kiem wzięte składają wyraz lub 
myśl): Augusto praetestum nomi- 
uc templum {z napisem Aug.); — 
przenoś, natura omnia lenioribus 
principiis praetciuit, w naturze 
wszystko zaczyna się od rzeczy 
mało znaczących; culpam nomine 
conjugii, pokryć winę tytułem mał¬ 
żeństwa. 

Fraetext&taa, a, um, odziany to¬ 
gą zwaną praetexta. 

Praeteitua, us, n. pozór. 
Prsetlngo, tinxi, tinctum, 3. wprzód 
zmoczyć, zwilżyć, sarnina prac- 
tincta reneno. 

Praetor, oris, *». (od praeeo), na¬ 
czelnik, dowodzca, przełożony, 
zwierzchnik, W Rzymie najwyższy 
urzędnik po zniesienia władzy 
królewskiej, regio imperio duo 
sunto ityue praceundo, consulen- 
do, judic&ndo praetor#*, consules, 
judices appeiiantor; praetor maxi- 
mus == dictator. Od r. 387 po za¬ 
łóż. Rz. pretor był najwyższym 
urzędnikiem sądowym; następnie 
było dwóch pretorów, z których 
jeden urbanus rozstrzygał sprawy 
sądowe między obywatelami; dru¬ 
gi zaś peregónus między cudzo¬ 

ziemcami lub między obywatelami 
i cudzoziemcami, ód r. 526 wy¬ 
bierano pretorów do zarządu pro- 
wii.cyi. Później liczba pretorów 
została powiększoną, którzy wszy¬ 
scy po jedliorocziićm urzędowaniu 
w Rzymie obejmowali zarząd pro- 
wincyi pod tytułem propiretorów, 
stąd często: " propraetor zamiast 
praetor; 2l Rzymscy pisarze na¬ 
zywają pretorami najwyższych do- 
wódzców wojskowych u obcych 
narodów, stąd: praetor Athcnicn- 
siom i t. p. 

Froetorianus, a, um, tyczący się 
pretora, p. militcs lub samo piae- 
toriaui, straż przyboczna cesarska 
(gwardya); praefectura pr. — mu- 
mis praefecti praetorio. 

Praetóriue, a, um, tyczący się 
protora lub pretorów, pTetorski, 
comitia (zgromadzenie Indu, na 
którem byli wybierani), potestas, 
jus; lub propretorski, domus (na 
piowincyi); cohors; rzeczew. prae- 
torius, ii, m. byty pretor i prao- 
toriuin ii, ?n. mieszkanie propre- 
tora; 2) naris praetoria, okręt ad¬ 
miralski; imporium, naczelne do¬ 
wództwo przy flocie; porta, bra¬ 
ma obozowa z tćj strony, gdzie 
był namiot wodza; cobors, straż 
przyboczna wodza; rzeczow. prae- 
torium, ii, n. aj namiot wodza; 
takie: rada wojenna, która się 
w nim odbywała; stąd: pr. mitte- 
re lub dimittere, rozwiązać radę 
wojenną; poet.: komórka matki 
pszczół; b) straż przyboczna ce¬ 
sarska, praefcctns praetorio, na¬ 
czelnik straży przyoocznćj cesar¬ 
skiej. [prcltir*. 

Prastara, ąe, i. urząd praetor*, 
Praetotii, oram, m. lud w krai¬ 
nie Piccuam zwanej; stąd: Prse- 
tntiinus, a, nm, tyczący dętego 
ludu. 
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Praewtus, a, um, z przodu, 
z końców opalony, hasta; sudcs. 

Praeut, patrz prao. 
Praeyaleo, valui, 2. przemakać, 

miće przewagę, większe znaczenie, 
praeTalens equas (bardzo mocny); 
praer. populus; ingenium praeva- 
let rirtnte (więcćj znaczy niż-). 

Frawallo, 5re, obwodzić walem, 
oszańcować. 

Praevarlc5Uo, Cnis,. i. przestęp¬ 
stwo, postępek przeciw obowiąz¬ 
kowi, mianowicie obrońców sądo¬ 
wych, przeniewierzcnie się, zmo¬ 
wa ze stroną przeciwną. 

Praewariofttor, óris, m. przenie- 
lficrca, oszukujący tych, których 
ohrony się podjął, causa? puhlicae. 

Praewarioor, 1. właśc. chodzić nie¬ 
prostą linią; — przenoś, postępo¬ 
wać przeciw obowiązkowi, mia¬ 
nowicie: działać zmownie za stro¬ 
ną przeciwną, z przyp. 3. acen- 
sationi. 

Praeyeho, vexi, rectum, 3. wy¬ 
nosić, wywozić naprzód, na str. 
bior. wyjechać naprzód, eąuites 
pracrccd; 2) mimo przenosić, 
przewozić, na str. bier. mimo je¬ 
chać, biedź, lecieć, z przyim. 
praeter i 4 przyp., praeter undecim 
fasces praevectus. 

PraewSnlo, TBni, rcntnm, 4. wy¬ 
przedzić, uprzedzić, breriore via: 
także: z przyp. 4 osoby lub rzer 
czy, hostom; famam adventns sui; 
eiitium fortuita morte; stąd; inor- 
te praerentns (którego śmierć n- 
przedzila); ut praereniretur, ab 
iisdcm intćrfectus est. 

Praeyerro, ero, wprzód zamiatać, 
v ias veste. 

Praeyerto, rerti, rersum, 3 i de- 
pon praerertor, rersus: 3. kłaść 
wyżej, przenosić, quod hnic ser- 
moni praerertendum putes; jako 
depon., zwracać na co szczegól¬ 

niejszą uwagę, czćm się zająć, il- 
luc praerertamur; eam rem omni¬ 
bus; aliud praeTertendum sibi es- 
se; ad aliquem opprimendum; 2) 
wy,)Tzedzic, prześcignąć, cursn 
petom praerertere equos; rento; 
equo, poet.; — przenoś, brać nad 
czćm górę, pokonać, praerertunt 
me fata; przeszkodzić, zniweczyć, 
quomm nsun opportunftas prae- 
rertet; wprzód ująć, zająć, animos 
amore. 

Praewideo, rldi, risum, 2. prze- 
widzióć, futura; 2) ustr edz się 
zaradzić, nisi quid praeridisseŁ 

Praeritlo, 1. wprzód skazić, ze¬ 
psuć. 

Fraeriua, a, um, wprzód idący, 
poprzedzający. 

Praorólo, 1. wprzód lecieć 
Pragmatiouc, i, m. znawca świa¬ 
ta, biegły polityk; 2) biegły pra¬ 
wnik. 

Frandeo, prandi, pransum; 2) 
śniadać, jeść śniadanie, luscinias, 
olns. 

Frandium, ii, fi. śniadanie, posi¬ 
łek ranuy. 

Frausus, a, um, który już śniadai; 
caratus et pr., gotowy do wyru¬ 
szenia z miejsca (do marszu); prań 
sus, potas, tea który przeładował 
żołądek pokarmem , napojem. 

Fraali, o rum, m. lud w Indyacb 
Fratenals, e, tyczący się łąki. 
Fratulum, i, n. łączka. 
Fratum, i, n. łąka; poet.: Neptu¬ 
nie pr., morze; trawa na łące, 
tenerrima prata subsecuisse. 

Frave, przytl. opacznie, źle, nie¬ 
dorzecznie, rcrstis prare facti. 

Frawitas, atis, i. krzywość, nie- 
kształtnośc, oris, corporis, mem- 
broTum; — pTzenoś. niedoTzea. 
ność, złość, nieprawość, homlnir. 
consulum; animi, mentis. 
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Pr*vu», a, nm, krzywy, niezgra¬ 
bny, niekształtny, mcmbra; ta- 
lns;—przenoś, zły, nieprawy, nie¬ 
godziwy, consilium, ingęnium, af- 
fectio. 

Prazitólea, is, m. sławny rzeź¬ 
biarz z Aten; stąd: Prazitelius, a, 
nm, tyczący się Praksytęlesa. 

Freeirius, a. nm, wyjednany przez 
prośby, otrzymany z laski, ami- 
liom, libertas; stąd: prccario, przez 
prośbę, drogą prośby, aliąnid 
possidere; dare; 2) pożyczony, 
forma, poet. 

Preeitio, 6nis, z. prośba, modły. 
Freoea, nm, i. patrz prez. 
Freciae lnb preLae, arum, i. ga¬ 
tunek winorośli. fakwitańskiej. 

Preciini, oram, M. Ind w Gal lii 
Freoor, 1. prosić, aliąnem; ali- 
sjuid ab aliąno (kogo o co); z nast. 
nt łab no i tryb. łącz.; czasem 
samo precor, wtrąca się we śro¬ 
dek innego zdania, parce, precor, 
fasso; 2) modlić się, ad deos; 3) 
życzyć, alicni aliąuid; małe; tak¬ 
że: przeklinać, alicni. 

Prehendo i prendo, prehendi (pren- 
di), prehensum, (prensum) 3. chwy¬ 
tać, porywać, aliąnem manu; dez- 
tram (alicnjus); schwycić, zatrzy¬ 
mać kogo, ująć za rękę dla po¬ 
mówienia, modo me prehendit, 
ait, są-; poet.: dostać się, oras 
Italiae; zająć, opanować, ąuam 
prendimns arcem? — przenoś, po¬ 
jąć, zrozumieć, natnram. 

Pcehenslo, onis, i. winda, machi¬ 
na do dźwigania ciężarów. 

Frehenao i prenso, 1. porywać, 
chwytać, manna, brach)*; 2) ści¬ 
skać w celn proszenia, błagania, 
mianowicie glosujących przy sta¬ 
raniu się o urząd. 

PreUna łacna, jezioro w Etrnryi. 
Premo, pressi, pressnm, 3. cisnąć, 

przyciskać; aj ręką: natos ąd peo- 

tora; habenas, (natężać, krótko 
trzymać); nogami: anguem, dep¬ 
tać; zębami: frena deute, gryźć; 
aliąnid ore, żnć-, vitem falce, ob¬ 
cinać; calćm ciałem: niby naci¬ 
skać, torom, sedilia, ebur, ter- 
ga eąni, hnmnm i t. p. (siedzićć, 
leżóć, upaść na co); wszystko to 
n poet.; saltns montinm praesidii3, 
obsadzić; trzymać się jakiego miej¬ 
sca, nie oddalać skąd, litns, poet.; 
lob często gdzie się znajdować, 
forum; membra rotis, przejechać; 
jurenci pressi jngo, zaprzężone; 
insnlam premit amnis, otacza; 
frondę crinem, canitiem gaieJ, po¬ 
kryć; carinae pressae, obładowa¬ 
ne: premere aliąnid terrS, zako¬ 
pać; ossa, pochować, pogrzebać- 
stąd: pokryć, ukryć, wtaś. i prze¬ 
noś.; b) uciskać, prześladować, do¬ 
kuczać, trapić, aliąnem; necessi- 
tas, aerumnae, aliąuem premunt; 
hostes; partem castrornm, nacie¬ 
rać; oppidum obsidione, oblegać; 
na str. bier. premi, być wysta¬ 
wionym na przykrości, dokuczli- 
wości, niedostatek, niebezpieczeń¬ 
stwo i t. p. premi aere alieno; 
tauąnam a senatu premeretur: au- 
cipitibus locis, ancipiti perlenie, 
telis, pabulatione, re frumentaria, 
yaletudine, mnltitudine triboto- 
rojn; premere cervos ad lub in 
retia napędzać do sieci, przez 
napominania, wymagania doku¬ 
czać, nalegać, aliąuem (aliąna re); 
na str. bier, być naglonym, do¬ 
znawać przykrości, premi ab ali- 
quo, premi ad eieundum; — prze¬ 
noś. argumentum premere, przed¬ 
miot jaki dalćj prowadzić, popie¬ 
rać; 2) w szczególnych odniesie¬ 
niach: aj kierować na dól, currum, 
na dół zjeżdżać; na str. bier. spusz¬ 
czać się, staozaćsię, mundnspre- 
mitnr deTezus in austros, pochy- 
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U aię; snłaeum premitur, spusz- 
cu się, spada, poet.; — przenoś, 
ditione aUquem lub imperio ali- 
qnid, panować, poet.; poniżać sło¬ 
wami, aliąuem; anna Latini; hu- 
mana omnia (pogardzać); facta pre- 
muDt annos, są wyższa nad lata, 
poet. bj wrazić, wcisnąć, dentes 
in vite; presso vomere, zapuściw¬ 
szy w głąb lemiesz; cubitum pr. 
oprzeć; rem nots, naznaczyć, na¬ 
cechować , póet.; stąd: zasadzić, 
ńrgulta peragros, lub wycisnąć, 
wytłoczyć, Vina; ignem, wykrze¬ 
sać, wydobyć, poet.; c) ścisnąć, 
fauces alicui, guttur, collum la- 
quco. os, oculos, zamknąć;—prze¬ 
noś. skrócić, quae dilatantur a no- 
bis, Zcno sic premebat; tamować, 
wstrzymywać cnrsum; yestigia; 
poet.: vocein (milczeć); vocem ali- 
cujus, (przymusić do milczenia); 
3) wyciskać, wyrabiać, cascos, 
lae, poet.; wykopać, fossam, sul- 
cum; careao in altitudinem pres- 
sae; presso a!veo. 

Frendo, patrz prehendo. 
FrensStio, ónis, i. ubieganie się 

o urząd. 
Frenao, patrz prehenso. 
Fresse, przysl. krótko, nierozwle- 
kle, bez ozdób, po prostu, dice- 
re; 2) ściśle, dobitnie, dokładnie, 
disputaro; pressius agere. 

I -easo, are, ściskac, ubera pal- 
mis, doić. 

Freesue, a, urn, tłoczony, ciśnio- 
ny, presso pede lub gradu incc- 
dere, iść powoli; — przenoś.; a) 
o glosie: przytłumiony, umiarko¬ 
wany, vo)t; soni, modi; o mowie 
i mówcy: krótki, prosiy, bez ozdób, 
orator; oratio pressior; 2) dokła¬ 
dny, ścisły, Thucidides rerbis 
pressus. 

Freonie, us, n. ciśnienie, ponde- 
rum; ściskanie, palmarum, oris 

Fretiae, patrz preciae. 
Fretióse, przyst. drogo, kosztow¬ 
nie, vasa pretiose caelata. 

Fretlóeus, a, um, kosztowny, equus; 
possessiones; 2) wiele wydatkują¬ 
cy, einptor, poet. 

Fretium, ii, n. cena, wartość, pre- 
tiuin constitueus; paro pretii; mi- 
nimi; 2) pieniądze, pretio, za pie¬ 
niądze; magno, parro pr-, drogo, 
tanio; post.; conrerso in pretium 
dco, gdy bożek przemienił się 
w złoto; sine pretio captivos redde- 
re, bez wykupu; pieniądze nale¬ 
żące się za kupno, pretio domi¬ 
nia reddito; wartość pieniężna, est 
pretium in pretio; 2) nagroda, za¬ 
płata, właś. i przenoś, zprzyp.2, 
manus, za robotę; carminis; ma- 
gni pretium certaminis esses; po¬ 
rów. opera. 

Frex, prćcis, i. prośba, zwykle 
w licz. mu. preces, um, prośby, 
precibus infimis petere, najpo¬ 
korniej prosić; ad aiseras preces 
dccurrere; 2) modły, in proce to¬ 
tus eram; ni Cioanthus fudissel 
preces; 3ł życzenie, damusalter- 
nas accipimusque preces; 4) prze¬ 
kleństwo, misit Thycsteas preces. 

PriSmua, i, m. syn Laomedona, 
król Trojański, mąz Hekuby, oj¬ 
ciec Hoktora; stąd; aj PriamSis, 
Idis, i. córka Pryama, Kassandra, 
b) Priameius, a, um, tyczący się 
Pryama; c) Priamldes, ae, m. 
Pryamida, syn Pryama. 

Friapus, lub -os, i, m. bożek 
opiekun ogrodów i winnic. 

Fridem, przyst. dawno, za daw¬ 
nych czasów; 2) mało aa przed¬ 
tem; 3) kiedyś, niegdyś. 

Fridie, przyst. dniem wprzód; pri- 
die eum diem; usque ad pr. Cal 
Sept.; pr. Cal. Januarias; pr. ejus 
dici, pleoDazm; także: z nast quam 
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PriinS, *s, f. miasto w Jonii. 
PrlmMTOs, a, um, w pierwszych 
latach życia, młodociany. 

Prlmirlua, a, um, znakomity, cel¬ 
niejszy, jeden z pierwszych. 

Primieenie, ae, i. przydomek For¬ 
tuny, bogini szczęścia. 

Frimlpllus, i, m. patrz pilns, 
Frlmitiae, Sram, i. pierwiastki 

owoców; primitias dare Ccreri; — 
przenoś, pierwsze owoce zwycięz- 
twa; pr. miserae, pierwsze próby 
walki, poet. [pierwszy. 

Prlmitna, pnytł. najprzód, po raz 
Primo, pnysl. najprzód. 
Primordium, ii, n. początek, źró¬ 

dło, mnndi, orbis. 
Frimdria, e, pierwszy, przodko¬ 
wy, na przedzie będący, primo- 
ribus iabris gustare, ledwie się 
dotykać ustami, powierzchownie 
się czem zajmować; 2) najznako¬ 
mitszy, najcelniejszy, primoreju- 
rentnte conscripta; neczotc. pri- 
mores, um, m. najpierwsze, naj¬ 
znakomitsze osoby, ciritatis; po- 
pulorum; patrum. 

Primum, pnysl. najprzód, na po- 
czątkn; ({iiam primum, jak naj¬ 
prędzej, ut, ubi, quum, simulac 
pr., skoro tylko, ut primum po- 
testas data est; simulac pr, niti 
possunt; 2) po najpierwszy raz 

Primus, a, um, patrz prior. 
Prinoeps, cfpis, m. i i. pierwszy, 

co do znaczenia; najznakomitszy, 
principibus placuise viris non ul¬ 
tima lans est; graritate pr. Pla¬ 
to; prin. jurentutis, najznakomit¬ 
szy z młodzieży, szczegół, pierw¬ 
szy zc stanu rycerskiego; także; 
pr. senatus; 2) mający do czego 
szczególniejsze usposobienie z przy- 
pad. 2 lub z przyim. ad i przyp. 4, 
pr. eloquentiae; hunc mihi prin- 
cipem ad suscipiendum fuisse; 3) 
sprawca, przywódzca, doradzca. 

głowa; 4) panujący, monarcha, 
w czasach cesarstwa; 5) w zna¬ 
czeniu woiennem: principes, żoł¬ 
nierze ciężko uzbrojeni, trzymają¬ 
cy środek w czasie bitwy między 
oddziałami zwanemi hastati i tria- 
rii; stąd: princeps, dom. ordo, 
kompania tego oddziału; signum 
primi principia, pierwszego od¬ 
działu żołnierzy zwanych princi- 
pes; prior princeps, dowódzca 
pierwszego takiego oddziału; tak¬ 
że; stopień, ranga centnryona 
żołnierzy zwanych principes, mihi 
princeps prioris centuriae est as- 
signatus. 

Prinoipalls, o, początkowy pier¬ 
wotny, causae.; 2) portae princi- 
pales, deatra, sinistra, bramy 
w obozie, które prowadziły do miej¬ 
sca zwanego principia. 

Prinoipńtus, us, m. piórwsze miej¬ 
sce, przodkowanie, pierwszeństwo, 
tenere principatum sentcntinc, 
w glosowaniu; także: belłi pro- 
pulsandi; szczogól. najwyższa wła¬ 
dza, naczelne dowództwo, u póżn. 
pis. godność, panowanie cesarza, 
ab initio principatus ejus i t. p.;— 
przenoś, a) początek, źródło; b) 

kierownicza zasada, animae. 
Principium, ii, u. początek, żró 
dło, criminis; ducere principium 
ab atiquo; urbis, pierwszy zakład, 
a principio, od początku; 2) ten, 
który co rozpoczyna, Faucia cu- 
ria fuit pr. (najprzód głosowała); 
poet.; Graecia pr. moris fuit, była 
początkiem, dała początek; 3j 
w znacz, woj.: czoło, pierwsza li¬ 
nia wojska, post principia; także: 
miejsce w obozie, gdzie się od¬ 
bywały sądy wojeune, gdzie by¬ 
ły znaki wojskowe i t. p. jura red- 
dere in principiis; główna kwate¬ 
ra; 4) zasady, pierwiastki, rerum, 
naturae, Juras 
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Prior, prius, stop. wyż. pierwszy, staroświecku, po prostu, bez o- 
(gdy jest mowa o dwóch), przedni, gródki, agere. 
na przedzie będący, pedes; w od- Prioeua, a. um, dawny, staroświe- 
nlesieuiu do czasu: wcześniejszy, cki, szczególniej z pochwalą w od- 
dawniejszy, poprzedni, ut prior niesieniu do złotego wieku, gens Iangustiasoccuparerit; priore aesta- mortalium, mores, sereritas; 2) 
te; prionbus comitiis; pod wzglę- przeszły, poprzedni, priscum no- 
dem wieku: starszy, Dionysius men cum corpore mutat, poet 
prior; stąd: priores, przodkowie, Priscus, i, m. lizymskiprzydomek i poprzednicy; pod względem po- Friatinua, a,um, dawny, przeszły 
rządku, stopnia, godności, zuako- dignitas, mos, amicitia, consue 
mitości: znakomitszy, przedniej- tudo; 2) wczorajszy, niedawno 
szy, celniejszy, nulla aleś prior przeszły, dici pristini perfidia, 
foret, prci/tl. prius, patrz niżćj Priatia i pristii, patrz pistria. Iprius; 2) stop. najw. primns, a, Prius, przytl. wprzód, piorwój, 
um, z przodu będący, przodko- przedióm, z nast. quam;nj wprzód 
wy, pars acdium; primis labris, niż, mm, aż, neque prius fuga 
powierzchownie, patrz lahrum; destitcTunt, quam-pervencrint; 2) 
ntcioir. primum, przód, czoło raczej niż, hos prius jtidicio po- 
(front), proYolant in primum; pod puli dehere restitui, quam suo I względem czasu i porządku: na;- beneficio rideri Teceptos. 
pierwszy, primo quoqne tempore, Prmsąuem, patrz prius. 
przy najpierwszej sposobności; in PrMSttaa, przpsł, prywatnie, nie- 
prima pogna, na początku bitwy; urzędownie, niepublicznie, w wi- 
także często: prima nocte, z po- dokach osobistych, prirstim ae 
czątkiem nocy; primus triumphans tonele, nie pokazywać się pu- Iorbem ingressus est, najprzód, naj- bllcznie, żyć w zaciszu domowćm: 
pierwzy; nraoic. primum, i, n. 2) ze swego własnego majątku 
początek, a primo, od początku, publice priratimqnc ditans omnes 
początkowo; in primo, najprzód; Frlw&tio, óais, i. pozbawienie, 
w licz. mn. prima, początki, pier- odjęcie, doloris. 
wiastki, żywioły, prima naturae; Prlrłtua, a, um, prywatny, oso 
e primis facia minutis; pod wzglę- bisty, vita, agri; privatus ceusus I dem stanu, stopnia, godności: naj- erat brevis; homo pr. lub samo 
pierwszy, najznakomitszy, najza- priratus, nie piastujący urzędu, 
szczytniejszy, homines pr.; jurę- nie biorący udziału w sprawach 
mim primos miserit Orco; partes publicznych; w rodź. ». in pma- 
primae lub samo primae, główna to, w domu; cx prirato, z domu, 
rola, prirnas agere, cedere, eon- in priratum, na prywatny, oso- 
cedetc, deferre; prima gloriae, bisty użytek; ex priveto, ze swe- 
najglowuiejsze czyny chwały; ad go majątku, 
prima, zwłaszcza, osobliwie; in Priwarnum, i, w. miasto w Lacyutn: 
primis, szczególnie, osobliwie; in stąd: Prirernas, atis, i». tyczący 
priinisque 1 cum primis = iu pri- się miasta Prywernu; neaoto. in 
mis quoqne; primo i primum jako Prirernate, w domu wiejskim ko- 
prtjftl. patrz wyićj. lo Pr. I Pflrernates, um, m. Pry- 

Friaoe, prcytt. po dawnemu, po wcniaci. 
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PiiTignn, ae, i pasierbica. 
Frirlgmis, i, m. pasierb. 
Pririlegium, ii, n. (od prima i 
lex), prawo lub rozporządzenie ty¬ 
czące się jednej lub kilku osób, 
pr. de aliqua re ferre; szczegół 
przez prawo otrzymany przywilej 
albo pierwszeństwo. 

PiIto, 1. ogołacać, pozbawiać, 
wyzuwać, odjąć, aliquein, somuo, 
vita, luce; commeatu, przeszko.- 
dzić w dowozie żywności; rieąow. 
priyantia, ium, n. wyrazy lub 
zdania przeczące; 2) uwolnić, do- 
lore; injuria, exsilio. 

Prtros, a, om, pojedynczy, homi- 
neg; ut priros lapides ferrent, aby 
każdy niósł jeden kamień; 2) pry¬ 
watny, osobisty, własny, triremis; 
militea binis priTis tuuicis do- 
nat 

1. Pro lub proh.iąykrz. podziwie- 
nia, świadczenia się i żalu, ot 
ach! z przyp. 1, 4 lub 5, pro dii 
immorfales, przebóg! pro denm 
immortaiium fidem. 

2. Pro, przyint. rządz. przyp. 6 
przedmiotu w przestrzeni: przed, 
na widoku, w obliczu, po sło¬ 
wach oznaczających spoczynek, 
sedens pro aede Castoris; albo 
działalność, pro caśtris ccustltnit; 
copias pro oppido collocarcrat, 
rent pro suggestu pronuirtsaro, 
z wyższego miejsca; pro tribunali; 
po słowach ruchu: copias produ- 
cere pro castris; 2) dla oznaczenia 
stosunku; stosownie, do-, w sto¬ 
sunku do-, w miarę, podług, za, 
pro multitudine honunum et pro 
gloria belli ac fortitudinis; pro 
scelere; pro rata parte; pro tem¬ 
perę atque pro re; non pro opi- 
nione; pro patriae caritate; agere 
pro nribus; pro dignitate lauda- 
re; pro facultatibus; pro suis opi- 
bus, i t często; pro se quisque. 

każdy stosownie do sił swoich; 
pro eo, podług tego, z nast. ac, 
»tque, quam (jak), quantum (ile), 
ut (jak), pro eo ac debui, podług 
tego, jak powinieuem był, stoso¬ 
wnie do mojej powinności; pro eo 
quod, dla tego że, pro eo quod 
nomen ejus magnum erat; 3) przy 
oznaczeniu zastępstwa, zmiany: 
zamiast, w miejscu, za, pro Talio 
canes objeceraut; pro nozils; pro 
fnnibus; pro numo; pro consule; 
pro magistra; pro patrealicui es- 
se (ojca miejsce zastępowaójystsd: 
dla okazania równćj wartości, zna¬ 
czenia: tak dobrze jak, nounulli 
ab insciis pro noiiiis conciduntur; 
quum jam pro damnato esset; traa- 
sire pro transfuga; se pro cive 
gerere (jak obywatel, t. j. obo¬ 
wiązki i prawa obywatelskie wy¬ 
konywać); pro certo scire, wie¬ 
dzieć z pewnością; pro infoote 
babere, uważać rzecz, jakby się 
nie stała; id pro non dieto ha- 
bendurn; pro eo ae si, podobnie 
jak gdyby, pro eo ac si conces- 
sum sit; także przy oznaczeniu 
wynagrodzenia: za, solvere pro 
Teotura, accipere pecuniam pro 
aliqiio; pro meritis gratiam refer- 
re; amare aliquem pro ejus sua- 
vitate; 4) w znaczeniu obrony, o- 
pieki, korzyści; dla, za, na ko¬ 
rzyść; pianities pro equitibus e- 
rat; petere pro aliquo; dimicaie 
pro legibus, pro Ubertate; koc 
non modo pro me, sed contra me 
est potiusi przez, za pośrednic¬ 
twem, beri pro tribuno aedilem; 
ut pro sutiragio renuuciaretur. 

Froagórus, i, m. najwyższy urzę¬ 
dnik w niektórych miastach Sy¬ 
cylii. 

Froavia, ae, ż prababka. 
Froavttu», a, um, pradziadowski, 
po przodkach odziedziczony, regna. 
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ProaTin, i, m. pradziad; w ogóle: 
przodek, iestii prosi- 

Frobebilie, e, do wiary, do pra¬ 
wdy podobny, causa, conjectura; 
2) pochwały godny, dobry, orator. 

Frobabflltaa, Stis, i. wiarogodność, 
podobieństwo do prawdy. 

Probabiliter, jrrtytl. prawdopodo¬ 
bnie, dicere, rem exponcre. 

Frobttio, 5nis, i. doświadczenio, 
badanie: 2) chwalenie, przyzwo¬ 
lenie. 

Frobłtor, Cris, m. pochwalający, 
przyzwalający, facti. 

Frobitua, a, om, doświadczony, 
wypróbowany, roztrząsany, bada¬ 
ny; 2) dobry, wyborny, zacny, 
poczciwy; 3) przyjemny, alicui. 

Probe, jtrzytl. dobrze, należycie, 
corare, scire, judicare, dofinire. 

Probitaa, atis, i. poczciwość, pra¬ 
wość. 

Frobo. 1. doświadczać, badać, roz¬ 
poznawać, aliquid ex aliqua re, 
lub samo aliqua re; stąd: a) u- 
zuawać za dobre, pochwalać, być 
z kogo lub z czego zadowolonym, 
przystać na co, potwierdzić, ali- 
quid lnb z tryb. bezok., rationein 
oflicii; Caesar probabat marę tran- 
sire; aliquem; ajiquem imperato¬ 
rem: b) komn co jako dobre, po¬ 
chwały godne przedstawić, alicui 
aliquid lub de aliqua re; aliquem 
pro aliquo, udawać kogo zręcznie; 
se alicui, podobać się komu; ali¬ 
cui minus probbtnm esse, liiepo- 
dobać się; stąd: przedstawiać co, 
jako podobne do prawdy, dowo¬ 
dzić, przekonywać, causam pancis 
verbis; z 4 przyp. t tryb. bezok.: 
pcrfacile factu esse illis probat. 

Froboscie.idis, z ryj, trąba słonia. 
Frobrdaus, a, um, haniebny, sro¬ 
motny, ohydny, cnmen. 

Frobrum, i, >t. czyn szkaradny, 
haniebny, mianowicie cudzolćztwo; 

2} hańba, probrum iuferre ali¬ 
cui, zhańbić; szkalowanie, mowa 
zelżywa, obelga, bonos probris 
omnibus maledictisque relare; 11- 
teraa plonas probrorom. 

Frobus, a, um, dobry, należyty, 
zdalny, res, narigium, argontum; 
artifez; ingenium; pod względem 
moralnym: dobry, uczciwy, cno¬ 
tliwy; 2) Probus i, m. Bzymski 
przydomek. 

Frooa, i Procas, ae, j». król Al- 
bauów. 

Froć&oltas, Itis, i. wymaganie 
posunięte aż do bezwstydu; na¬ 
tręctwo, procacitatem manibus 
coetcere. 

Frooaciter, jmysl. zuchwale, bez¬ 
czelnie, swawolnie, procadussti- 
pendium flagitare, 

Frooai, 8cis, natrętny, zuchwały, 
swawolny, nieumiarkowany, li- 
bertas; vemae. 

Frooćdo, cessi, cessum, 3. z przyim. 
a, de lub e i pizyp. 6-; zad,us- 
que ad, in; antę, ertrai 4 przyp. 
a) wystąpić, posunąć się, wyru¬ 
szyć, antę agmen, antę portem, 
e portu, extra munitiones, ca- 
stris, in aciem; wystąpić, poka¬ 
zać Się, in publicum, in solem, 
longius, obriam alicui;—przenoś. 
posteaquam philosopbia processit; 
o gwiazdach: wschodzić, proces- 
sit Caesaris astrum: b) o czasie 
i wieku: upływać, jam dies al- 
terquedies processit; ubi plerum- 
que noctis processit, pr. resper; 
procedente jam die; aetate proce- 
dere, stawać się starszym; trwać 
ciągle, stationes procedunt; c) po¬ 
stąpić w rachubie, powięksąić się, 
przybywać, stipendia; także: aera 
procedunt militibus; posuwać *ię 
dalej, eo processit socordiae, ut-; 
in dando et credendo longius; 
mentio eo processit; irae proce- 
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dunt longius, gniew za daleko się 
porowa; in multum wini proces- 
serat, za wiele pil wina; d) po¬ 
stąpić dalćj, uczynić postęp, in 
philo ophia’ tantum; eo mągnitu- 
dinis; honoribus longius; iaude 
dicendi mnitnm; ej powodzić się 
ile albo dobrze, omnia prospero; 
minus prospere; rnagis ei sen- 
tentia respublica restra Tobis pro- 
ced&t; alicui bene; quasi ei pul- 
chcrrime priora processerint;qmnu 
param procederet consuli res; be- 
nefacta mea reipublicae procedunt 
(na dobre wychodzą). 

Prooella, ae, ż. burza, na.rainość 
striden" squilone; navis quassata 
proćella---przenoś. natarcie, mia¬ 
nowicie jazdy, pr. equcstri ho- 
stem circumfundere; zaburzenie, 
zamieszanie procellae cmlesitem- 
poris, seditiouum 

Prooeilóaus, a, urn, pełen ijReal¬ 
ności , ver; sprawujący burzę, 
ventus. 

Froeer, Kris, jeden z najmożniej¬ 
szych; w licz. m. proceres, naj¬ 
znakomitsi mężowie. 

ProoSre, przytł. długo, wzdłuż. 
Prooeritas, 5tis, i. długość, wy¬ 
sokość , wysmukłość, arborum; 
w mowie: pr. pedum, gdzie się 
wiele długich zgłosek znajduje. 

Frooerua, a, um, wysokiego wzro¬ 
stu wysmukły, długi, wysoki; 
alnus, populus (topola); aves pro- 
cero ro-stro; — przenoś, numerus, 
miara wiersza przydłuższa. 

Prooeulo, 5nis, i. pochód 
Prooeesus, us, i». postęp, posu¬ 

wanie się;- przenoś, postęp w czem, 
powodzenie, pomyśluość, szczę¬ 
ście, tautos processus efficiebat. 

Prochyt*. ae, i -te, 6s, s. wyspa 
na morzu Tyrreńekiću 

Prooido, eldi, 3. upadać, spadać, 
muri pars; ad pedes Achillei. 

Prodnotus, us, n. przepasanie, 
stąd: uzbrojenie, gotowość do bo¬ 
ju; in prociuctu, w uzbrojeniu, 
testamentem iu pr. facere, zrobić 
testament przed samą bitwą. 

Proolamitor, Oris, m. krzykacz 
(o złym patronie). 

Proolimo, 1. mocno wołać, krzy- 
czśc, aliquid lub z 4 przyp. i tr. 
bezok., patre proclamante, se ju- 
dicasse; pro aliquo (w znaczeniu 
wzgardliwóm, o złym patronie). 

Proollno, t. pochylać;—przenoś, 
res proclinata, rzecz aa schyłku, 
hlizka upadku. 

Proołlria, e, i procllTiis, a, um, 
pochyły, spadzisty, ria; per lub 
in proclire lub unio proclire, 
z góry; per pr. pełli; pr- łabuu- 
tur; — przenoś, u) skłonny, a<l 
morbum; ad comitatem, aa per- 
turbationes; ć) łatwy, procliria 
omnia sunt iiś; procllve dictm 
z tryb. bezok. quibus erat procli¬ 
re tTansnare flumen. 

ProcMvit*ea 5tis, ś. pochyłość, spa- 
dzistość;—przenoś, skłonność. 

FrooUviter, pnytt. łatwo, procli- 
vius currit oratio. 

ProoliTue, a, um, patrz proclms. 
Proonó, ?9, ś. córka Pandyona, 
siostra Filomeli, zona Teronsza, 
przemieniona w jaskółkę, stąd: 
poet. jaskółka. 

Frćco, Rre, i procor, Sri, nale¬ 
gać, domagać się czego. 

Prooonsul, is, m. prokonsul.rządz- 
ca prowincyi, albo dowódzca wojsk 
pod prokonsulem zarządzającym 
prowincyą. 

Froooneul&tu*, os, w. prokonsu- 
lostwo, godność prokonsula. 

Prooor, Sri, patrz proco. 
Friwrastinitio, Cuis, i. odwłoka, 

odłożenie do jutra. 
Procrastino, 1. odkładać do julra, 
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w ogóle: odwlekać, rem differre 
*c procrastinais. 

Frooreitio, ónis, i. rodzenie. 
Froore&tor, óris, m. ojciec, twór¬ 
ca; w licz. tnn. rodzice. 

Frooreatrix, Icis, i. matka. 
Frooreo, 1. spłodzić, wydać, z przy- 
imkiern ez lub de i przyp. 6 wlas. 
i przenoś. 

Fooris, tdis, ż. córkaErechteusza, 
żona Cefala. [tyce. 

Frooriutei, ae, m. rozbójnik w At- 
Frooubo, cubui, leżeć. 
Frocńdo, cudi, cusum, 3. wykoć, 
nkać, enses; wybić, nurnom; — 
przenoś, wykształcić, linguam. 

Froeul, przytt. daleko, opodal, 
zdaleka, procnl tela conjicere; 
procul este profani (oddalcie się); 
często z przyim a i przyp 6 lub 
samym 6 przyp., a castra; ur- 
be;—przenoś, bez, pr. dubio, bez 
wątpienia; bardzo, pr. errare; pr. 
tanto facinore abhorrere; daleko, 
baud pr. seditione res erat. 

Proculoo, 1. deptać, 6egeteo, prze¬ 
brnąć, nives. 

Frooulus, i, m. imię senatora 
Rzymskiego. 

Proc tumbo, cttbui, cubttua, 3. 
nachylać się, naginać się, certa- 
mino summo procumbunt (o majt¬ 
kach, którzy nachylają się robiąc 
wiosłami); in latera pr. (o okrę¬ 
tach); frumenta imbribus; plam- 
ties snb radicibus montium pro* 
cnmbit (rozciąga się); stąd: upa¬ 
dać, spadać, ad pedes alicui, ad 
genua alictijus lub genibus; pro- 
cumbit hnmi bos; qni rnlneribus 
confecti proco bu issent; domus pro- 
cubuit in domini caput; emoti 
procumbunt cardine postes; — 
przenoś, pogorszac się, ginąć, prze¬ 
padać, ulegać zniszczeniu, res. 

Froouritio, mit, ż, zajmowanie się 
czćm, zawiadywanie, reipublicae. 

auuonae; 2) w znaczeniu roligij- 
uem; odwracauie zlej wróżby przez 
ofiary lub modły, prodigii. 

Froourfttor, óris, m. zawiadowca, 
rządzca, sprawujący interesa z po- 
ruczeuia, regni; szczegół, zarzą¬ 
dzający majątkiem ziemskim. 

ProcuratrU, Icis, i. dozorczyui, 
zawiadowczyni. 

Froouro, 1. zawiadować, mieć sta¬ 
ranie, sacrilicia, corpus; zajmo¬ 
wać się interesami, negotia ali- 
cujus, zarządzać, hereditatem; im¬ 
perium alicnum (być namiestni¬ 
kiem); b) odwracać zlą wróżbę 
przez ofiary, modły, prodigia, 
monstra, ostenta, quae & diis ho- 
minibus portenduntur; procura- 
tum est. 

Froourro, cticurri lub curri, cur- 
sum, 3. wybiegać, in rias, in 
publicum, in prozimnm lumu- 
łum; repente; wystąpić, wyru¬ 
szyć, ex castris; eztra aciem; ad 
Rostem repollendum; — przenoś, 
storczeć, wystawać, saza procur- 
rentia; zachodzić gdzie, sięgać, 
terra in aequcr. 

Froouraótio, ónis, i. wycieczka. 
Prooun&tor, óris, m. żołnierz 
z przedniej straży lekko uzbrojony. 

Frocurao, Sre, robić wycieczki. 
Prooursus, us, n, wybieganie na¬ 

przód w celu walczenia, procur- 
su rapido inradunt. 

Froourwua, a, um, krzywy, zgię¬ 
ty. litom; falx. 

Próous. i ». zalotnik, stamjący 
się o rękę. 

Frooyon, ónis, «*». gwiazdozbiór 
Antecinis zwany, także: gwiazda 
najjaśniejsza w tym gwiazdozbio¬ 
rze. 

Fródeo, ii, Itum, Ire, wychodzić, 
występować, wypływać, wyru¬ 
szyć, ex portu; in proelium; ad 
eolloijuium; ia aciem; longius pr.; 
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ebriam alicni; szczegół, pokazać 
się, zjawić się na zgromadzeniach 
ludu, w sądzie, w teatrze i t. p.:— 
przenoś a) wystawać, sterczeć, 
iuunodico prodihant tubere tali; 
b) pokazać się, powstać, nastać, 
consuetudo prodire coepit; elo- 
quentia quam sero prodierit in 
lucern; nocens ferrum fcrroque 
nocentius aumm prodierat; pr. 
helium; c) postąpić, posunąć się 
dalćj, est quadam prodire tenus, 
jest kres, do którego się można po¬ 
sunąć; sumptu extra modum, prze¬ 
kroczyć miarę w. wydatkach; ad 
eztremum, do ostateczności. 

Frodleo, dixi, dictum, 3. pTzepo- 
powiadać, ea quac futura sunt: 
2) zapowiedzieć, naznaczyć, ne ni- 
m prodicta die quis accusetur, 
2) przewlekać, odraczać, diem. 

Frodiotator, óris, m. zastępca 
dyktatora. 

Frodioua, i, m. Grecki sofista z wy¬ 
spy Ceos stąd: Prodicius, a, um, 
do Prodyka odnoszący się. 

Frodigo, przysl. marnotrawnie, roz¬ 
rzutnie, rirere. 

ProdigiMis, e, cudowny, nadzwy¬ 
czajny, dziwny. 

Prodlgialiter, cudownie, cudo¬ 
wnym sposobem, nadzwyczajnie, 
rariare rem pr. 

Frodigióaue, a, um, cudowny, 
dziwotworny, mendacia ratum. 

Frodigium, ii, «. znak cudowny, 
nadzwyczajne zjawisko, potwór;— 
przeuoś potwór, roipublicae, (o 
KJaudyuszu i Katylinie). 

Frodigo, Egi, actum, 3. trwonić, 
marnotrawić. 

Frodigua, a, um, marnotrawny, 
rozrzutny; -pTzenoś. prodigu* ani- 
ma«, narażający, poświęcający 
życie; 2) bogaty, bujny, żyzny, 
tellus; locus pr. herbae, poct 

Proditio, onis, i zdrada. 

Proditor, Eris, n zdrajca. 
Frtdo, dldi, dttum, 3. wydawać, 

wydobywać, alto suspiria pecto- 
re; rodzic, wydać, foetum olirae; 
2) ogłaszać, podawać do powsze- 
cbnćj wiadomości, decretum,ezem- 
plum; z podwójnym 4 przyp. mia¬ 
nować kogo czem, aliąuem inter- 
regem, flaminem; 3) podawać do 
potomności, wspominać, wzmian¬ 
kować, memoriae lub memonl 

prodere aliqnid, lub samo prod. 
de aliąuo; wyjawić, odkTyć, con- 
scios; u poet. i póżn. pis., wy¬ 
dać, pokazać, dać poznać, cn- 
men mitu; foetore cadaveris pro- 
dita est mors; cultu prodi; 
4) zdradzić, wystawić na zgubę, 
na niebezpieczeństwo, urbem; pro¬ 
dere rem Datiaum finxit; rem et 
causam et utilitatem commnnera; 
wydać, clas8em praedonibus; opu¬ 
ścić, officium; proditus a sodo: 
5) przekazać, zostawić, sacra po- 
steris; regnum a Tantalo prodi- 
tum; 6) poet. rozkrzewiać; roz¬ 
pleniać, genus a sanguine Te- 
ucri. 

Frodóceo, ere, wpnód powiadać, 
uprzednio uczyć. 

Prodrdmus, i, «*. posłaniec, go¬ 
niec wyprawiony naprzód; 2) wiatr 
północny, który wieje przez ośm 
dni przed wschodem Syryusza. 

Froduoo, duxi, ductum, 3. wy¬ 
prowadzić, wywabić, wyciągnąć, 
stawić przed czem, z przyim. pro. 
ex i przyp. fi; z przyim. in i 4 
przyp. lub samo prod.; poet.: ali- 
qnem funcre, odprowadzić, towa¬ 
rzyszyć orszakowi pogrzebowemu; 
w szczegół.: wyprowadzić ta wi¬ 
dok publiczny, na zgromadzenie 
ludu, na widowisko i t. p. z przyim. 
ad lub in i 4 przyp. miejsc®, 
lub samo prod. aliquem; aliquem 
in conspectum populi Bomani; ad 
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populum; testem in judiciuin; 2) 
dalćj naprzód wyprowadzić, po¬ 
minąć, nnam naTem longius; 
paullulum comu; w wymówie¬ 
niu: przedłużyć, primam lite- 
ram, syllabam; przedłużyć, prze¬ 
wlec, aliquid ad lub iu multam 
noctem, do późnij nocy; sermo- 
nem longius; coenam, conłivium; 
poet.: aliquem, przy życiu zosta¬ 
wić; odwlec, odłożyć, rem in hie- 
mem; res producitur, idzie w od¬ 
wlokę; diem pr., termin przedłużyć; 
stąd: wstrzymać, aliquem conditio- 
nibus; przedłużyć, vitam aliqua re; 
— przenoś, a) doprowadzić, spowo¬ 
dować; na str. biern. być spowo - 
dowanym, produci aliqua re; ze 
spój. ut i tr. łącz., producti su- 
mus, ut loqueremur; b) wynieść 
kogo, uświetnić, aliquem ad di- 
gnitatem; aliqucm omui genere 
honoris; aliquem 

Produete, pnytt. z przedłużeniem 
(wymawiać). 

Froduotio, ónis, i. przedłużenie, 
temporis, rerbi. 

Produotu*. a, um, X) znamienity, 
producta, orum, n. podług zasad 
Stoików rzeczy które, ścisłe mó¬ 
wiąc, nie są dobremi, ale prze¬ 
kładają się nad inne; 2) przedłu¬ 
żony, długi, o wyrazach, zgło¬ 
skach; ć) długo ciągnący się, ezi- 
tns orationis. 

ProSgmeaa, orum, w. = producta 
(patrz productus, 1) 

Proellator, óriSj *. wojownik. 
Froellor, 1. staczać bitwę, wal¬ 

czyć. 
Proelium, ii, ». walka; bitwa; — 
przenoś- spór, kłótnia. 

Proetus. i, m. król w Tyrynde 
(Tiryns), brat Akryzyusza; stąd; 
ProetTdes, um, i. córki Pretusa. 

Proftno, 1. znieważyć, zbezeas- 

ścić, dies festos; pozbawić, wry 
drzćć pudorem. 

Proftous. a, um niepoświęcony, 
pospolity, łocus; rzeczom profana, 
órum, w. rzeczy niepoświęcone, 
w przeciwieństwie do sacra; ss- 
cemere sacra profanis; — przenoś, 
bezbożny, bezecny, mens, zorba, 
u poet., 2), wyłączone od tajemnic 
bóstwa, procul este profani; pr. 
Yulgus, poet.; 3)złowrogi, bubo. 

Profeotdo, 5nis, i. odjazd, odej¬ 
ście, oddalenie się; — przenoś, 
przychód, pecuniae. 

Profeoto, przysl. zaiste, rzeczywi¬ 
ście. 

Frofeotua, us, m. (od proficio), po¬ 
stęp, wzrost, korzyść. 

Profectus, a, um, imiezł. patrz 
proficiscor. 

Profero, tuli, latum, forre, wyno¬ 
sić, wydobywać, pecuniam ex ar- 
ca; arma ei oppido; caput e Ste¬ 
gno; &liqnid iu conspectum lu- 
cemque; 2) wydać, dostawić, ar- 
ma; 3) pokazać, in conspectum 
litbras, tabulas testamenti; 4) od¬ 
kryć, ogłosić, artem; 5) przyto¬ 
czyć, przywodzić, wspomnićć, te* 
stimonia; stawić, testes. II) dalćj 
zanieść, dalćj posunąć, rozciągnąć, 
rozszerzyć, castra, eiercitum, fi- 
nes Teipublicae, pomoerinm, Ti- 
neas, mnnitiones, aggerem; trata 
in Enropam; imperium ad marę; 
imperium super Indos; pr. signa, 
udać się w pochód ; w odniesie¬ 
niu do czasu: przedłożyć, beatem 
Yitam usque ad rogum, być szczę¬ 
śliwym aż do śmierci; odwlekać, 
przeciągać, dićm;' diem de die, 
ode dnia do dnia; res profeTre, 
gdy się sądy i sprawy publiczne 
zawieszają; stąd: res prolatae, za¬ 
wieszenie publicznych spraw i są¬ 
dów, ferye; — przenoś, «) dalej 
posunąć, ni panllo longlus pieta* 
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et fraternus amor L. Caecilinm 
protulisset; b) rozciągnąć, conti- 
nentiam in fortunom regni. 

Prdfeaalo, Onis, i. jawne wyzna¬ 
nie, pokazywanie po sobie, rolun- 
tatis; -2) podanie swego nazwiska, 
majątku, długów; stąd: spis imion, 
majątku, quae solae ox illa profes- 
sione obtiuent tabularum pnblica- 
rum auctoritatem; 3) rzemiosło, 
sztuka, nauka, powołanie, którym 
się kto oddaje , honestarum artium; 
artis magicae; beue dicendi. 

Profeasor Cris, m. nauczyciel pu¬ 
bliczny. 

Profestus, a, um, nieświąteczny, 
nieuroczysty, diea lub lux, dzień 
roboczy. 

Frofleio, f5ci, fectum, 3. posuwać 
naprzód; stąd: a) o osobach: wy¬ 
konać, dokazać, zrobić postęp, do 
skutku przyprowadzić, aliąujd in 
philosophia; ałiquid caleritate; 
tantum ad spem salutis; satis ad 
laudem; nihil in oppugnationc; 
nihil his rebus; param ad reliqui 
temporis pacem; haud sane aucto- 
ritate-apud aliquem; adeo loci op- 
portunit&te profecit; multitudine 
telorum; b) o rzeczach: być sku¬ 
tecznym, pomagać, posłużyć do 
czego, raro; plurimum, rliąuid; 
nihil; parva certa mina in eum- 
mam totius profecerant spei. 

Profioiaoor, fectus, 3 (od pro i fa¬ 
cio), udać się, puścić się w dro¬ 
gę, wyruszyć z miejsca, wypły¬ 
nąć, er Asia Komarn rersus; e 
castris portu; ad helium; in po¬ 
gnam; contra quosdam barbaros, 
Aegyptum oppugnatum erat pro- 
fectus; a Concordia civitate Alti- 
mm; — przenoś, a) wyjść, zro¬ 
bić początek, ab hoc initio pro- 
fcctus legom promulgarit; zaczy- 
uać się, brać początek, powstać 
qua* a folsis iuitiis profecta, re¬ 

ra esse non possunt; quae a me 
in te profecta sunt, co tobie wy¬ 
świadczyłem; b) przechodzić, nune 
proficiscemur ad roliqua; qui in 
mediocre genus orationis profecti 
sunt. 

ProfHeor, fessus, 2. jawnie, otwar¬ 
cie wyznać, magna, wielkie robie 
nadzieje; z 4 przyp. i tryb. bez. 
profitetur, se recusare; także 
w znacz. hier. profess* culpa, wy¬ 
znana, wiadoma* dux pr., znany, 
mors pr., pewna; 2) ogłaszać się 
za co, nazywać się, se gramma- 
ticum; ami um; se digniorcm; 
także: z 4 przyp. i tryb. bczok. 
me defensorem • esse profiteor, 
przyznawać się do czego, oświad¬ 
czać się ze znajomością jakićj nau¬ 
ki, rzemiosła; philosophiam, jus; 
3) dobrowolnie przyrzec, ofiaro¬ 
wać, opersm, studium; porów, 
indicium; 4) publiczuie, nrzędo- 
wnie podać, wykazać, jugera, 
frumeutum; także: nomen pr. lub 
samo profiteri, podać się (do służ¬ 
by wojskowej lub do urzędu). 

Frofligłtua, a, um, zgubiony, u- 
padly, nieszczęśliwy, homo; judi- 
cia sanatoria; 2) niepoczciwy, ze¬ 
psuty, borne; tu profligatissime. 

Profilgo, 1. porazić, znękać, zwy¬ 
ciężyć, copias hostiom; classem, 
hostes; — przenoś, a) zniszczyć, 
zgubić, rempublicam, ppes tan- 
tas; bj załatwić, skończyć, helium, 
rem; quantum in juicntute pro- 
fiigatum sit . jak wiele dokonano, 
dokazano. 

Froflo, 1. wydymać, wyziewać, 
flammam;—przenoś, proflabat so- 
mnum toto pcctore, spal, chrapał. 

Frofiuena, tis, plyuny, ezpedita, 
et proflueus oratio. 

Prolluenter, prtytł. płynnie, — 
przenoś, omnia pr poddestatkiem. 

Frofluentla, ae, f. obfity wypływ;— 
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przenoś, loquendi, potok -wyra¬ 
zów. 

Profluo, fluxi, fluxum, 3. płynąć, 
wypłynąć, Mosa ex monte ¥oge- 
so, in marę; sudor proflnens; a- 
qua proflueus, płynąca; — prze¬ 
noś. płynąć, cujus ore sermo mel- 
le dulcior profluebat: przechodzić, 
ab bis fontibns jirofluxi ad ho- 
tbinnm famatn. 

Profluvlum, ii, *■ plyuienie, sau- 
guiitis; pr. ventris, biegunka. 

Pretor, i. wymówić, powiedzićć, 
tum brcYjter-profatur. 

Profugio, fagi, fugltum, 3. ucie¬ 
kać, «r oppido; domo; in exsilium; 
pójść na wygnanie; ad aliąuem; 
in aliquein locum; takie: samo 
prof.; 2) przech. uciekać przed 
kim, unikać, »liqucm lub aliquid, 

Profi <ru», a, um, uciekający, zbie¬ 
gły, z przyim. ex i przyp. 8 lub 
samym przyp 6; lub samo prof. 
rzectow. profugns, zbieg, wygna¬ 
niec; — przenoś, koczujący, błą¬ 
kający sic, Scythes. 

Profundo, fhdi, fusum, wylewać 
rozlewać, se prof. lub profundi, 
wylćwać się, być wylanym, san- 
guinem suum; lacrimae se profnn- 
derunt; 2) se prof. lub profundi, 
o żyjących istotach, wysypać się, 
wypaść, muititudo sagittanorum 
se profudit; ogłosić: wydać, vo- 
cem, clamorem; son i tum ; o tchnie¬ 
niu: wyzionąć, animam, spiritum; 
o roślinach: dobywać się, rodzić 
się, quae frugibus atqne baccis 
terrae fetu profonduntnr, 3) da¬ 
wać obficie, rozdawać, szafować, 
poświęcać, non modo pecuniam, 
sed itam etiam profundere; ło¬ 
żyć, poświęcać, omnes vires ani- 
tni; w zlej myśli: trwonić, prze- 
maTnować, patrimoutum; peennias 
in aliquid; divitias; se ic aliquem, 
wylać się dla kogo, być hojnym; 

Progredior 

4) wychodzić na wierzch, poka¬ 
zywać się, suhito se noununquam 
profundunt roluptates; 5) wywie¬ 
rać, odiom in aliquem; se in 
que$tus flebiles profuderunt, roz¬ 
pływali się we łzach i narzekali. 

Proftmdue, a, um, głęboki, pro- 
fundum, głębia, głębokość, aquae; 
Manes pr (świat podziemny); tak¬ 
że: nox Erebi; profundum, mo¬ 
rze, profundo ve a dabit; — prze¬ 
noś. bezdenny,niewyczerpany, nie¬ 
zmierzony, bardzo wielki, altitu- 
do, libidines; araritia, Pindarios. 
2) wysoki, coclum, poet. 

Profuae, pnyst. nieu miarkowanie, 
zbytkownie, zbyt wolnie, profu 
sius sumptui deditus erat. 

ProfOalo, ónis, i. wylanie; — prze¬ 
noś. trwonienie, marnotrawstwo. 

Profdaue, a, um, nieumiarkowa- 
uy. bilaritas, genus jocandi; 2) 
rozrzutny, marnotrawny, sui; 
z wielkim kosztem urządzony, e- 
pulae. 

Frogenóro, 1. rodzic, wydawać na 
świat. 

Frogenies, fi, i. ród, plemię, fa¬ 
milia; 2) potomstwo, dziecię, sym, 
córka, Sarpedon mca progenics; 
potomkowie, principes ex Hercu- 
lis progenię; poet. o zwierzętach; 
potomstwo, progenicm nidosqne 
fovent: także o utworach poetycz¬ 
nych: progenies mea, moje dzieło. 

Frogenitor, firis, m. naczelnik 
rodu. 

Frogigno, genui, genitum, 3. lo¬ 
dzie, wydawać płód na świat* 

Frognatus, a, um, urodzony, dco; 
pochodzący, ex Cimbris; a Ditc; 
Penelope pr. 

Frogne, patrz Procnc. 
Frognostiouzn, lub-on, i,*. Znak 
wieszczy, przepowiednia. 

Progredior, gressus, 3. wyjść na¬ 
przód, ex domo; poriS; wystąpić. 
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pokazać- ńe publicznie, ii publi- 
cum; In cMcioien, ul certamen 
Biplia; ad colłoquram; caltius 
pr.; iść dalćj, posuwać się,szczegói. 
w znacz, wojen, tridui riam; pan¬ 
iom; longius a c&stns; z przyim. 
in, ad, piaeter i 4 przyp in lo¬ 
cum iniquum; ad urbem; ad am- 
nem; praeter paludes; nares au- 
dacint progrcssaeprzenoś. posu¬ 
nąć się, postąpić; fl) w wieku: 
aetate progressus; b) vr myśli: di- 
Tinatio conjectura nititur, ni¬ 
tra quain progredi non potest: c) 
w mowie: ad reliąna progTedior, 
d) w cnocie, uczuciach, namię¬ 
tnościach i t. p.: in Tirtute; qua- 
tenns amor in amicitia progredi 
dubeat; quoad progredi potuerit 
hominis amentia. 

Frogiwsslo, 6nis, i. postęp, wzrost; 
w krasomówstwie następstwo co¬ 
raz mocniejszych wyrazów. 

Progressus, ns, m. postępowanie, 
posuwanie się naprzód, stellamm; 
arcere aliąuem progTessn;—prze¬ 
noś. «) wstęp, początek, primo 
pTogressu, na wstępie; b) postęp, 
dalsze rozwiniecie zdarzeń, cau¬ 
sa* rerum ridet, carumque pro- 
gressus —non ignorat; c) postęp, 
wzrost, aetatis; in studiis pro¬ 
gressus facerc; in Tirtuto. 

Prób, icykrz. patrz pro. 
Prohibeo, hibui, hihltum, 2. nie 
dopuszczać, wstrzymywać, prze¬ 
szkadzać, zabraniać, vim hostium 
ab oppidis; hostom a pue-na; bo- 
stem rapinis populatiouibusąue; 
aiiqnem cibo tectoque; excrcitum 
itinero; ut co9 id probiberet; a!i- 
quem z następ, tr. bezok. lub 4 
przyp. i tr. bezok., prohibiti estis 
pedem ponere; quid prohibet in- 
esse nomen: ze spój. ut, ne, quo 
minus i tr. łącz. dii prohibeant, 
nt-j potuisti probibere, ne beret; 

hiemem prohibuisse, qno minus 
de te certum baberemns; 2) bro¬ 
nić, zabezpieczać, ochraniać od 
czego, tenuiores injuria; remps- 
blicam a periculo. 

Proinde, więc, zatćm, przy zachę¬ 
ceniach i napomnieniach, pr. face 
2) podobnie, równie, z wyrażam: 
porównywającemi, ac, atque, ut 
jak; quasi, ac si, jak gdyby, pr. 
aestimans, ac si usus esset. 

Frojeotio, Snis, i. rzucanie, wy¬ 
ciąganie naprzód, brachii. 

Frojeotun, a, urn, wystający, wy¬ 
datny; — przenoś, niepowściągli¬ 
wy, nieumiarkowany, audacia; cu- 
piditas; homo ad audendum pr. 
śmiałek; 2) porzucony,lezący, ad 
pedes; adterram; antę simulacra; 
in antro; — przenoś, wzgardzony, 
opuszczony, consulare imperium. 

Frojioio, jęci, jectum, 3. naprzód 
Tzucić, wyrzucić, wyciągnąć, ci- 
bum, brachium, pedem laewum: 
hastam (spuścić po attaku), cli- 
pcuin, scutu m; wytrącić, wypchnąć, 
wypędzić, foras; se ex nasi, rzu¬ 
cić się z okrętu: projectus ad sa- 
xa, wyrzucony (z morza) na ska¬ 
ły; poet.: wygna , Sarmaticas in 
oras; o budowlach: wznosić, ro¬ 
bie wydatnćm, na str. bier. wzno¬ 
sić się, sterczeć, quod tectum proji- 
ccretur; 2) rzucić, porzucić, wrzu¬ 
cić, z przyim. antę, in lub intra 
i 4 przyp.; lacrimas pr. wylewać, 
se pr., rzucić się, ad pedes alicn- 
jus; lub cisnąć się, tłoczyć się, 
in forum; in judicium;—przenoś, 
milites ad inconsultam pugnam, 
na sztych wystawić; se projicere, 
narazić się na niebezpieczeństwo; 
odrzucić, złożyć, arma, relamec- 
ta, insignia; se pr. poniżyć się 
in mutiebres fletns; gardzić, lek¬ 
ceważyć, mało cenić, porzucić, 
Tirtutem; liberiatem; pudorem; 
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ampullas et se8quipedalia rerba; 
■almta pr., życie sobie odebrać. 

Prolloor, lapsus, 3. ześliznąć się, 
posunąć się n» dół; stąd:—-prze¬ 
noś. aj zabrnąć w co, przyjść do 
cnego, Kuc libido est prolapsa; 
z przyim. in lub ad i 4 przyp. 
skłonić się, in misericoTdiam; li- 
bcnter ad istam orationem tecum 
prolabcre , longius pr., być ob¬ 
szernym w opowiadaniu, rozsze¬ 
rzać się w mowie; b) uchybić, 
omylić się, zbłądzić, wykroczyć, 
cupiditate, timore; stąd: przyjść 
do upadku, zginać ze szczętem, 
prolapsa Pergama, prolapsa ju- 
rentns, disciplina; wypaść, wym¬ 
knąć się, rerbnm ab aliqua cu- 
piditatfc prolapsum. 

Frolapsio, Cnis, i. potknięcie się, 
usterk. 

Pzolitlo, onis, f. opowiadanie, 
wykład, przytoczenie, eicmplo- 
rum; 2) odłożenie na inny czas, 
odroczenie, judicii, dici; rerom 
(zawieszenie czynności publicz¬ 
nych). 

Frolito, 1. odkładać, odwlekać, 
odraczać, comitia; prolatando ei- 
trabere tempus; dicm belli. 

Frolatua, patrz profero 
Froleoto, 1. wabić, nęcić, ali- 

qu» m spe largitionis. 
ProlM, is, i. dziecię potomek, 
potomstwo; 2) młodzi ludzie, ster- 
uitnr Arcadiae proles; 3) także 
plemię żwierząt, eqnorum; owo¬ 
ce drzew, prolem tarde crescen- 
tis olirae. 

ProletŁrius. a, urn. odnoszący, się 
do potomstwa; rzeaoir. proletarius, 
ii, m. obywatel najuboższej klas- 
sy ludu Rzymskiego, który nic 
nie płacił do skarbu i tylko po¬ 
tomstwem swojćm przynosił ko¬ 
rzyść krajowi. 

Proltoio, Sre, zwabić, przynęcić. 

3 Frometheui 

Prollie, prtytl. szczodrze, hojnie, 
promittere, facere. 

ProUius, a, um, rozciągły, dłu¬ 
gi, szeroki (od lasus); stąd; 
przenoś, a) życzliwy, przychyl¬ 
ny, chętny, natura, animus, pru¬ 
li tior ln »liqnem; b) pomyślny, 
szczęśliwy, cetera spero proltza 
esso his competitorihus. 

Prologu*, i, m. wstęp, przemowa 
Prolóquor, loentns luh loquntus, 

3. wymówić, wyrzec, z przyp 4 
lub z 4 przyp. i tryb. bezok. 

Proludo, Insi, lusnm, 3. grać na 
próbę: — przenoś. quibus (*enten- 
tiis) proluditur, które służą na 
próbę; ad pugnam pr., gotować 
się do walki. 

Proluo, lni, latum, 3. wyrzucać, 
genus natantnm; 2) spłókać, zmyć, 
tempestas ex omnibus montibns 
proluit nires; silras Eridanns; stąd 
poet.: umyć, obmyć, zmoczyć, in 
vivo prolue rore manus; pleno.se 
proluit auro, wypił pełen kielich 
wina; mnlta prolutus vappS, opiw- 
*zy się zepsutym winem. 

Prolfiaio, ónis, i. próba przed roz¬ 
poczęciem czego. 

Froluwiee, Si, i. wylew, powódź; 
2) poet. wymioty, wy rzutki, plu¬ 
gastwo, reutris, alri. 

Prozneroo, memi, meritum, i pro- 
mereor, meritns, 2. zasłużyć, zje¬ 
dnać sobie prawo do czego, suo 
bcneficio pr., se ut am.es; albo za¬ 
winić, ściągnąć na siebie winę, 
poenam; leyius punitus, qu*m sit 
promeritns; rztatno. promeritum, 
zasługa, wina; 2) promersor, za¬ 
służyć się kemu, de multis; ego 
te nunquam uegabo promeritam 

Fromethoua, ei, lub eos, n. syn 
Japeta, brat Epimcteusa, ojciec 
Denkaliona, który stąd nazywa 
się Promethldes, ae, «».; Promo- 
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thSus, a, nm, odnoszący ię do 
Prometeusza. 

Promlneo , minuj, 2. być wy¬ 
datnym, sterczeć, w różnym kie¬ 
runku , in altnm; collis lougo 
acnmine in poutum; coma iu vul- 
tns, spadają ua twarz; rozciągać 
się, a Tanro monte in Aegeuin 
usque marę; fine pectoris prorni- 
nentos, podając się naprzód pier¬ 
siami; ~ przenoś, rozciągać się, 
gloria in posteritatem promiuet. 

Promisoue, przyst. bez różnicy, 
wspólnie, promiscue stul fis ac sa- 
pientibns a natura datnm. 

Promtscuus, a, urn, pomieszany, 
wspólny, comitia plebi ct patri- 
bus;in promiscuo esse, być wspól- 
nóm; 2) jednakowy, boz różnicy, 
dirina atque hnmana promiscna 
babore, za jedno uważać, nie ro¬ 
bić różnicy. 

Fromiasio, ónis, i. obietnica, przy¬ 
rzeczenie, zapewnienie, prorin- 
ciae, auxilii. 

Fromtssor, óris, m. ten, który 
obiecuje, quid dignum tanto fe- 
ret hic promissor hiatu. 

Fromissuin, i, n. przyrzeczenie, 
obietnica, pr. facere, implere, 
promissa serrare, promissis stare. 

Fromitto, misrii missum, 3. pnsz- 
czaćnaprzód, stąd: a) zapuszczać, 
capillum et barbam; promissns 
oapillns, dlugio włosy; promissa 
barba; ó) przyrzekać, obiecywać, 
zapewniać, z 4 przyp., si quid pró- 
mittore de me possum; z 4 przyp. i 
tr. bezok. promitte, Caesarem fore; 
ad fratrem promiscrat, przyrzekł, 
że będzie u brata; ad coenam mihi 
promitte, przyrzecz, że przyjdziesz 
na wieczerzę; beue promittcre, 
dobrą czynić wróżbę; ej ślubo¬ 
wać, domum Jovi; d) przepowia¬ 
dać, id futurum, quod erenit. 

Fromo, prompsi, promptum, 3. do¬ 

bywać co skąd, dostawać, brać, 
ucunlam ex aerario ałicui, vina 
olio; — przenoś, dawać, consllia; 

dobywać, vires; odkrywać, obja- 
śuiać, obscnra, jura cllcuti; opo¬ 
wiadać, promendo, quao acta essent. 

Fromontórium, ii, n. część góry 
stercząca, przylądek. 

Fromóta, ©ram, n. — prodneta, 
patrz prodnetus. 

Fromóweo, móvi, mottu®., 2. po- 
snwać dalój, pomykać, popychać, 
saxa vcctibus; z nast. ad iub in 
i przyp. 4, mianow. w znacz. woj. 
castra ad Carthaginem; legiones, 
copias; nggerem ad urbem; — 
przenoś, odlrywać, wyjawiać, ar- 
cana loco, poet.; 2j rozszerzać, 
przedłużać, rozciągać, powiększać, 
imperium; rires immeusum in er¬ 
bem, poet.; se in latitndiucm; — 
przenoś, a) wyuosic, wywyższać, 
ad enmgradumpromotus, u póżn. 
pis.; b) podnosić, powiększać, doc- 
trina vim promoret insitam, poet,; 
3) odsuwać, oddalać, aciem lon- 
gius ab adrersariorum copiis; 4) 
przesunąć, in balneariis assa in 
alterum augulum. 

Frompte, przysł prędko, szybko, 
niezwłocznie; 2) łatwo biegle. 

Promptus, a, urn, dobyty, stąd: 
widoczny, jawny, aliud ciausum 
in pectore, aliud promptum in 
lingua babere; vultu promptum 
iubui t et lingua; o osobach i 
rzeczach: łatwy, gotowy, homo, 
li des, defensio; promptus in re¬ 
bus gerendis: promptum est z tr. 
bezok., nec mihi dicere promptum 
nec facere est isti; szczegół, o oso¬ 
bach- skłonny, ochoczy, chętny, 
Gallorum animus ad bclla geren- 
da promptus; ad defendendam 
rcmpnblicam; z przyp. 2 lub 6, 
belli promptissimos deligebant; in- 
genio, lingua, mann pr., waleczny. 
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Fromptue, os, m. używa się tyl¬ 
ko w przyp. 6 z przyim. in i ze 
słowami, esse, habere, ponero; 
in promptn esse, być widocznem, 
in pr. ponere, zrobić widzialnem; 
in pr habere, pokazać; 2) ea di- 
cam, quae mibi sunt in prompto, 
powiem co mam na pogotowiu, 
co mi na myśl przychodzi; 3) in 
promptn esse, być łatwem, qua- 
drupcdes regcre in prompto cst. 

FromnŁiatto, onis, i. obwieszcze¬ 
nie, ogłoszenie. 

Fromulgo, 1. ogłosić, obwieścić, 
podać do wiadomości publicznej 
(mówiąc o prawach) legom, roga- 
tiouem; w ogóle i o innych rze¬ 
czach, proelia. 

Promulata, Idis i. pierwsza po¬ 
trawa, pierwsze danie. 

Promua, i, m szafarz. 
Promiituua, a, um, przed czasem 
zaliczony, p. rectigal inseąuen- 
tis anni, podatek za rok następ¬ 
ny przed terminem wypłacony. 

Fróne, przysł. przychylnie, chętnie. 
Pronópos, otis, m. prawnok. 
Fronoea, ae, i. opatrzność. 
Fronomln&tio, ónisr ś. nadanie 
innej nazwy przedmiotowi, np 
even>or Carth&ginis, zamiast Scipio. 

Fronuba, ae, i. swachna towa¬ 
rzysząca zaślubionćj przy obrzę¬ 
dzie weselnym; Juuo pr., bogini 
małżeństw; Bellona pr., opieknn- 
ka nieszczęśliwego małżeństwa. 

Fronuneiitio, dnu, f publiczne 
ogłoszenie, obwieszczenie, rozkaz, 
wyrok; 2) założenie logiczne; 3) 
kresomowskie wyrzeczenie mowy, 
deklamacya. 

Fronunoiator, oris,»». opowiadacz. 
Fronunol&tum, i, w. założenie. 
Pronunoio, 1. ogłosić, wyrzec, 

oznajmić, opowiedzieć, aliquid lnb 
z 4 przyp. i tryb. bezok. lnb ze 
zdań. względ.; mianowicie: a) pu¬ 

blicznie co ogłosić, obwołać, za- 
powiedzićć, oznajmić, na zgro¬ 
madzeniu ludu, w senacie i t. p. 
victornm noinina; yocatis ad eon- 
cionem praemia pronuuciat, pro- 
nunciatum, ne quis riolaretur, 
jusserunt pr., ut impedimenta re- 
linquercnt; praeconibus circum- 
missis pr. jubet — sine penculn 
łicere; i) wyrok ogłosić, rozstrzy¬ 
gnąć, de tribuuali pronunciavit, 
sese rccopturum: judei ita pro- 
nunciat; b) wyrzec, wygłosić, prze¬ 
czytać, wiersze, mowę, yersus 
multos uuo spiritu; multa memo- 
riter. 

Fronurus, us, i. żona wnuka. 
Fron.ua, a, um, nachylony, na¬ 

przód podany, corporis motus; 
w odniesieniu do miejscowości: 
pochyło leżący, stoczysty, zniża¬ 
jący aię, via; urbs in paludes; 
rztczow:. nihil proui habere; per 
prona montium (pochyłość, spa- 
dzistość); o gwiazdach zbliżają¬ 
cych się do zachodu, Orion, si- 
dera; o czasie: prędko upływają¬ 
cy, menses;—przenoś skłonny do 
czego, pr. in obsequium; ad ty- 
ranuidcm pronior; pr. ad creden- 
dum. Stąd: a) przychylny, ła¬ 
skawy, życzliwy, pronior fortu¬ 
na; h) łatwy, nie mający prze¬ 
szkód, omnia Tirtuti prona; pronius 
ad fidem, rzecz podobniejsz& do 
prawdy. 

Frooemlum, ii, n. wstęp, prze¬ 
mowa. 

PropagAtio, Cnis, i. rozmnożenie 
drzew, krzewów, ritium;—prze¬ 
noś. a) rozkrzowienie rodu, no- 
minis; b) rozszerzenie granic, 6- 
ninm imperii nostri; e) przedłu¬ 
żenie, temporis, ritae. 

Propagator, óris, m. przedłużają¬ 
cy; proyinciae, zatrzymujący ko¬ 
go dłużej na wielkorżądztwie. 
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Prop*«o, 1. rozkrzewiać, rozmna¬ 
żać, stirpem, animantram genua; 
2) rozciągać dalój, rozszerzać, tor- 
minos popali Bomani; 3) pod 
względem czasu; przedłużać, Del¬ 
lem; imperium alicui in annum; 
posteritati alioraid, przekazywać 
potomności; laudem alicujus ad 
sempiternam gloriam, unieśmier¬ 
telnić czyją chwalę. 

Propfigo, Inis, i latorośl, pionka, 
ritium;—przenoś, plemię, potom¬ 
stwo, dzieci, ród, Roman a; da 
pignora, genitor, per quae tua 
rera propago credaT; także i o 
Zwierzętach: catnlorum pr. 

Propalam, przytl. jawnie, w obec¬ 
ności drugich, publicznie, dicere. 

Propatulu*. a, Um, otwarty, gdzie 
każdemu wolne wejście, loeus; 
neczow. propatulum, i, n. wolne, 
otwarte miejsce, in propatulo, pu¬ 
blicznie. jawnie; in pr. atedium, 
ca dziedzińcu; in prop. haOere 
aliquid, wystawiać na sprzedaż. 

Prope, I) przytl. lj w przestrzeni; 
«) blisko, stop. wyż. propius, bli- 
żćj; stop. najw. prozime, najbli- 
żćj; bardzo blizko, role barn pro- 
pe alienbi esse; — przenoś. pod 
względem zbliżenia i podobień¬ 
stwa; blizko, dokładnie, propius 
res adspice nostras; lub podo¬ 
bnie, równie, insanis et tu etul- 
tique prope omnes; prozime at- 
que ilie; prawie, quum pr. alia 
omnia be Lin cessarent; jam pr 
erat, ut-, nie wiele brakowało 
aby-; propius nihil est factum 
q.uam ut-; o) przy oznaczeniu miej¬ 
sca kładzie się także prope z przy- 
imkiem a, prope a Sterna, bliz¬ 
ko S.; prope a meis aedibus se- 
debas; tam prope ab domo detine- 
ri; 2) w odniesieniu do czasu: 
blisko, prope adest, sbliza tdę 
czas, jam prope erat, ut pelle- 

rentur, mało brakowało, żeby—; 
proame, mało co przed tóm, swie- 
żo, niedawno, qnem prozime no- 
minaTi; literae, quas prozime ac- 
cepi; ciritates, quae pr. bellum 
fecerant; II) pnyim. i przyp. 4, 
czasem z 3; 1) w przestrzeni:bliz¬ 
ko, pr castra; propius erbem, 
btiżćj; prozime bostem, bardzo 
blizko; także; propius Ti beri: pro¬ 
zime bostium castria; — przenoś, 
pod względem zbliżenia i podo¬ 
bieństwa: ritium propius rirtu- 
tem erat, występek zdawał się być 
zbliżonym do cnoty; prozime mo¬ 
rem Bomanum, bardzo podobnie 
do zwyczaju Bz.; 2) pod wzglę¬ 
dem czasu: blizko. około, pr. Ca- 
łendas Seztilcs. 

Fropediem, przytl, wkrótce, lada 
dzień, te videbo. 

Fropelio, puli, pulsum, 3. pędzić 
przed sobą, wyganiać, popychać, 
naTem in altum, narom remis, 
pecus eztra portam; zrzucać, spy¬ 
chać, corpora in profundum; 
szczegół, w znacz, woj.: odpędzać, 
hostem a castris; przymuszać do 
ucieczki, hostes, multitudinem 
equitum; — przenoś, a) posuwać 
dalej, orationem diałecticorum re¬ 
mis; pobudzać, powodować, ad 
nitima propulsus, do ostateczności 
doprowadzony; b) oddalać, odpie¬ 
rać, ritae pericnlum ab aliquo; ża¬ 
rnem aliquare; rim firmiore prae- 
sidio. 

Fropemćdo, przytl. prawie. 
Fropemddom, pnysl. prawie, po¬ 

dobnież, prawie tak. 

Fropendeo, pendi, pensum, 2. 
przechylać się, przeważać, lanz 
propenaet; — przenoś, bona pro- 
pendent, mają przewagę, więcćj są 
warte; skłaniać się ao czego, d 
propendent, quo impełlimu*. 
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Propeneio, Cni*, i. skłonność, in 
yirtutcm aut ritia. 

ProperuntB. a, «», przechylony, 
nachylony; — przenoś, o) skłonny, 
ad misericordiam; ad roluptates; 
ad lenitatem; in enm fere est vo- 
luntas nostra propensior; propen- 
sior bewgnitas esse dehehit in ca- 
lamitosos; b) zbliżający się, ad tc- 
ritatem; c) przeważający, id fit pro- 
peusius. 

Pr oper aa ter, pnysł spiesznie, 
prędko. 

Properantla, ae, r. skwapliwosc. 
Propor&tio, onis, i. prędkość, 
skwapliwość. 

Prop&re, przp*t. śpiesznie, prędko, 
skwapliwie, egredi; se reciperc 

Propero, 1. śpieszyć, kwapić się, 
in Italiam; ad praedam; Komam; 
21 przech. przyśpieszać, opus; 
mortem; fulmina Cyclopes propc- 
rant; z tryb. bezok., pr. invenire; 
z sup., licentiam in vos auctum ct 
adjntum propcratis. 

Properua, a, um, śpieszny, pręd¬ 
ki. skwapliwy. 

Propenie, a, um, na dół uczesa¬ 
ny, barba. 

Proptno, 1. pić do kogo, anąuid 

alicui. ... ,. 
Propinquit!U!, atis, i. blizkosc, lo- 
ci,” hostiom; ei propinąuitate 
pugnare, z blizka walczyć; — 
przenoś, powinowactwo, pokre¬ 
wieństwo, propinąuitate prorinms, 
bardzo blizki krewny. 

Propinąuo, 1. zbliżać sie. z przyp- 
3 iub 4 flurio; propinąuantes 
amnem Tartanium; — przenoś, 
dies propinąuat; 2) przyspieszać, 
przybliżać, augurinm, mortem. 

FropŁnąuus, a, um, blizki pod 
względem miejsca i czasu, tu¬ 
multu*, in propinąuo esse, być 
blizko; ex propinąuo, z blizka; 
ez propinąuis locis itiueris; prop. 

reditus, blizki co do czasu;—prze¬ 
noś. ą) zbliżony podobieństwem, 
z przyp. 3, motus propmąui his 
animi pertuTbationibus; b) blizki 
z powodu pokrewieństwa, powi¬ 
nowactwa, krewny, generejpro- 
pinąui; comitem et consanguinita- 
te propinąunm. 

Propior, ius, bliższy, w odniesie¬ 
niu do przestrzeni i czasu: portus, 
tumulus, epistoła; z przyp. 3,lub 
4.; propiora teuere, zajmować bliz- 
sze miejsca; reniunt ad propiora;— 
przenoś, a) bliższy pod względem 
podobieństwa, podobniejszy, tau- 
ro; philosopho; sceleri; ń) pod 
względem stosunków przyjaźni, 
pokrewieństwa, bliższy, bliżej ob¬ 
chodzący, amicus, socictas, locus 
amicitiae; pericuium, alicui; e) 
stosowniejszy, lepszy, dogodniej¬ 
szy, ezemplum; portus pr. łuic 
actati; Latium supplemento pro- 
pius esse; 2) stop. najw. prozi- 
mus, a, um, bardzo blizki, naj¬ 
bliższy w przestrzeni: via, collis, 
iter i t. p.; z przyp. 3 lub 4; in 
prozimo, w blizkości, w sąsiedz¬ 
twie; ex pro zimo, z najbliższego 
miejsca; pod względem czasu: na¬ 
stępny, nadchodzący, noz, aestas, 
anons; lub świeżo upłyniony, p- 
sutńi; uox, dies, triennium; lite¬ 
ra© (świeżo otrzymany); bellum; 
ąui prozimus antę me fuerat, mój 
poprzednik; pr- actaie, — przenoś 
aj pod względem podobieństwa 
bardzo zbliżony, podobny, deo; 
ficta prozima reris; b) pod wzglę¬ 
dem związków przyjaźni, pokre¬ 
wieństwa; najbliższy, cognatione, 
propinąuitate; prozimi, krewni, 
injuriosi suat in prozimos ; ej we 
względziesposobu myślenia i uczuć: 
bardzo oddany jakiemu przedmio¬ 
towi, wylany, religioni suae. 

Propitto, 1. błagać, jednać prośbą 
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przychylność, życzliwość, Jorem 
oarmine i t. p. n póżu. pisarzy. 

Propitius, a, um, przychylny, 
życzliwy, łaskawy, dli; homo; cu- 
•todes; — przenoś, praehere au- 
res propitias, słuchać łaskawie; 
Toiuntas pr., życzliwość, łaska¬ 
wość. 

Proplua, patrz prope. 
PropSla, ae, m. przekupień. 

Propóno, pSsui, posttum, 3. wy¬ 
stawiać, przedstawiać, wykładać, 
aliquid reDale, reiillum, signum 
pugnae; wydawać, ogłaszać, do 
powszechnćj wiadomości podawać, 
edienun; tóges in publicum; epi- 
stolam im publico, fastos populo; 
roluntatem seDatus; w ogóle: wspo¬ 
minać, mówić o czćm, opowiadać, 
aliąuid lub z przyp. 4 i tryb. 
bez. lub ze zdaniem względnćm, 
riros notissimos; pr. esse nonnnl- 
los; ut proponat, quid dictnrus 
sit; de Galliae monbus; 2) zapo¬ 
wiadać, zagrażać, mortem, poe- 
nsm improbis; lnb przyrzekać, o- 
biecywać, praemia alicui; 3) obja¬ 
wiać, oświadczać, podawać, quae- 
stiouem (przedmiot do rozprawia¬ 
nia); remedia morbo; sic estpro- 
positum, de quo dispularemus; 4) 
stawiać, przedstawiać. aliquem ei- 
bi ad imitandum, conditionem; si- 
bi salutem, spem (pocieszać się 
czćm, robić sobie nadzieję); pr. 
sibi metum (przejmować się oba¬ 
wą); animo aliquid sibi (wysta¬ 
wiać sobie w myśli); S) przedsię¬ 
wziąć, postauowić, ułożyć sobie, 
zamierzyć, animo aliquid; sibi ali¬ 
ąuid; propositum habere aliąuid; 
także: iter (zamierzyć sobie); ti) 
utworzyć zdanie zasadnicze do 
wniosku. 

Propontis, Tdis lub łdos, i. Pro- 
pontyda, morze Marmora; stąd; 

Propontlacus, a, um, ProponUkj, 
tyczący się Propoutydy. 

Proportio, Cnis, f. stosunek. 
Fropositto, ónis, i. wystawienie, 
ritae; postanowienie, animi; 2) 
za ożenią, rzecz główna, przed¬ 
miot, o którym się ma mówić; 3) 
główne zasadnicze zdanie wsyllo- 
gizmie. 

Propositum, i,». założenie, przed¬ 
miot wzięty do rozwinięcia w mo¬ 
wie, ad prop. rererto; a pr. de- 
clinare, aberrare; 2) zamiar, przed¬ 
sięwzięcie; pr. tenere, habere, per- 
agere; asseąui; a pr. deterreri; 
id pr. est buic epistolae, ut lan¬ 
dem; propositi tenax; 3) sposób 
życia, powołanie, urgere pr.; Tir 
proposito sanctissimus; mutandum 
tibi est propositum et geuus ritae; 
4) główne założenie w syllogizmie. 

Propositua, a, um, przeznaczony, 
arti; 2) wystawiony, telis fortu¬ 
nne, ad praedam; 3) zagrażający, 
p. vitae periculum; invidia. 

Propraetor, Oris, m. rządzca pro- 
wincyi; pretor, który po jednorocz- 
nćm piastowania pretury w Bzy- 
mie, wysiany był na prowincyą 
jako namiestnik, bez władzy woj¬ 
skowej. 

Froprie, prtytl. osobiście, wyłącz¬ 
nie, we względzie osobistćj wła¬ 
sności, korzyści, w przeciwień¬ 
stwie do commune, proprie id tn- 
um est; 3) szczególnie, mianowi¬ 
cie, cetera universe mandari, il- 
lud proprie; 3) właściwie, dokła¬ 
dnie, w znaczeniu właściwćm, pr. 
rereąue dicere. 

Proprietas, Btis, i. właściwość, re¬ 
rum; frugam, 

Fropriua, a, um, wyłączny, oso¬ 
bisty w przeciwieństwie do coro- 
munis, z przyp. 2 lub 3, hominis 
oot proprie reri inrestigatio; tem- 
pus agendi mihi proprinm; często 
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w połączeniu z zaim. dzierż.: saa 
propria facultato; rztczuw. pro- 
pri’jm,ii, * własność; propriuin 
est ałicuius, jest to rzecz właściwa, 
jest to właściwa cecha, to znamio¬ 
nuje kogo, z tryb. bez. lub z ut 
i tryb. łącz.; 2) szczególny, osobli¬ 
wy, judices ct defcneores; pr. regis 
reneratio; pr. praewdium; 3) wła¬ 
ściwy, rerbum, nomen; 4) stały, 
trwały, ciągły, rictoria; munera 
non propria; propriam dicabo; stąd 
często łączy się z wyrazami perpe- 
tuu* i perennis. 

Fropter, 1) przytl. blizko, pr. est 
spelunca; filii pr. cubantes; pr. 
volans; 2) przyim. rządz. 4 przyp. 
ą) blizko, przy, koło, insulae pr. 
Siciliam; pr. marę; pr. renas; pr. 
aedein Vulcani; pr urbem; b) 
przy okazaniu powodu albo zasa¬ 
dy; dla, quos senatores nomina- 
vit pr. seucctutem; amicitia pr. se 
ezpetenda; pr. nccessitatcm (z po¬ 
trzeby); pr. metum, timorem (z bo- 
jazui); pr. eum (z jego powodu, 
dla niego); c) dla okazania przy¬ 
czyny działającej; przez, propter 
te salrus sum; pr. quos vixit. 

Froptireś, pnysl. dla tego, z tćj 
przyczyny, często z nast. quod 

Fropudium, ii, n. bozwstydność; 
także o człowieku, wyraz obelgi: 
bezecuik. 

Fropugn&oulum, i, n. przedmu¬ 
rze, twierdza, warowne miejsce, 
oppositum barbaria; — przenoś, 
tr»nquillitatis. 

Propugn&tio, Cnia, i. walka dla 
obrony, dignitatis; pro ornamen¬ 
tu tuis 

Fropugn&tor, óris, m. walczący 
da obrony, obrońca; — przenoś, 
juris, eenatus, fortunarum. 

Fropuąno, 1. wypadając skąd 
walczyc, ex silvis; e muris, sto¬ 
jąc na murąeh; walczyć za kogo 

lub za co, bronić kogo, czego, 
pro partu suo; — pTzenoś. bronić, 
walczyć, pro salute; pro aeąuita- 
te, pro fama alitu jus, gloria; nu- 
gis, poet. 

FropulaStlo, Cnis, i. odpieranie, 
oddalanie, periculi. 

Fropulao, 1. odganiać, odpędzać, 
bostem; odpierać, tela clipeo; od¬ 
dalać, bcllutn a moenibus; frigus. 
famem; periculum a capite; su- 
spieionem a se; injurias. 

Propylaoon, lub -urn, i, w. plac, 
miejsce przed bramą, przedsionek: 
w licz. mu. propylaea, orum, tt. 
miejsce przód świątynią Miuerwy 
w zamku Aten. 

FroquaesŁ6ref prokwestor, kwestor 
na prowincyi, który czuwał nad 
dochodami państwa, przyjmował 
je do kassy, opłacał wojsko. 

Frora, ae, i. przód okrętu; 2) 
poet. cały okręt; przysłowie: pro¬ 
za et puppis mihi fuit,caly mój 
plau od początku do końca. 

ProrSpo, repsi, reptum, 3. wy¬ 
pełzać, wyłazić, z przyim. ex i 
przyp. 6 lub samym przyp. 6. 

Froreua, ei, lub eos i prortta, ae; 
f». podstemik. 

Proripto, ripui, reptum, 3. pory¬ 
wać, repente homiuem proripiju- 
bet; pr. pedes, wy biedź, wysko¬ 
czyć; se pr. wypaść, ex curia; 
portis forae; domo;inpublicum;— 
przenoś, wybuchnąć quae libido 
ee non pronpiet; 2) se pr., wy¬ 
rwać sie, wymknąć sie, uciec, se 
custodibus; także: quo proripls? 
dokąd biegniesz, uciekasz;—prze¬ 
noś. ne ririlis cultus proriperet iu 
caedem, żeby ubiór uęzki nie 
powołał do wojny. 

Froroąitio, Cnis, i. przewłoka, od- 
yloka, diei (terminu); przedłuże¬ 
nie, imperii; obszerniejsze tlóma- 
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czeoie, zastosowanie do obecnego 
wypadku, legis, 

Frorógo, X. właśc. zapytać Indu 
sejmującego, czy dozwoli dać ko¬ 
mu w jakiej rzeczy przewlokę; 
stąd*, przedłużyć, imperium ali- 
cui, provinciam; Latium in alte- 
Tum lustrum; lub odwlec, odło¬ 
żyć, odroczyć, diea ad solren- 
dum. 

Prorsus, prtytl. naprzód, przed 
sobą; stąd: przenoś, a) prosto, 
bez namysłu, pewno, hoc tnlhi 
prorsus rabie placet; b) właśnie, 
ita pr. esistimo; zupelnio, rer- 
bum prorsus nullum intelligo; c) 
w ogóle, krótko mówiąc, non so- 
lum nobis, sed prorsus omnibus. 

Prorumpo, rSpi, rupium, 3. wy¬ 
pychać, wypuszczać, nubem atra 
ed sidera; na str. bier wypadać, 
wybuchać, wyrywać się, maro 
proruptum, poet.; także: w prozie 
zwykle prorumpere (domyśl, sc) 
wypadać, wpadać, wybuchać, o 
żywota, i nieżywot przedmiotach, 
z przy im. in, per i 4 przyp. lub. 
samo pror., Tiberinus in marę; 
in densos hostes; pror. pestis, via 
morbi 

Proruo, rui, riltnm, 3. uderzyć na 
kogo, wypaść, in hostem; 2) 
przech. powalić na ziemię, obalić, 
zniszczyć, columnam, rallum, mu- 
nitiones. 

Proruptio,onis, i. wypadanie, wy¬ 
cieczka, kostium. 

Froruptua, a, um, niepohamo- 
wany, niepowściagniony, audacia. 

FrOaus, a, nm (od prorsus), pro¬ 
zaiczny; p. oratio lub samo prosa, 
proza, mowa niewiązana, u późn. 
pisarzy. 

FroUpta, ae,z. pokolenie, plemię, 
linia rodu. 

Proeoentum, ii, *. miejsce przed 
setną; w ogćlo: teatr. 

Proicindo, scldi, scissum, 3. ro- 
zerznąć, rozłupać, stąd poet: o- 
rać, campuro ferro, terram; — 
przenoś, lżyć, szkalować, docinać, 
aliąuem. 

Proaoribo, scripsi, scriptnm, 3. 
obwieścić, ogłosić co przez pi¬ 
sma publiczno, Calendas, auctio- 
nem, legem i t. p.; lub z 4 przyp. 
i tryb. bez.; 2) przez pisma przed¬ 
stawić co do sprzedania, wydzier¬ 
żawienia, bona, fundum, insulam; 
3) ogłosić konfiskatę majątku, za¬ 
brać co na skarb, aliąuem, posses- 
siones; 4) skazać na wygnanie, 
wygnać z kraju, aliąuem; pro- 
senptus, wygnaniec. 

Proserlptio, ónis, i■ publiczne ob¬ 
wieszczenie przez pisma: a) zabra¬ 
nia dóbr na skarb, bonornm, prae- 
diorum; b) wywołania z kraju, 
wygnania. 

Froscrlpturlo, Ire. chcióć kogo 
wywołać z kraju. 

Frosęoo, secui, scctum, 1. odciąć 
zwłaszcza część ofiar na spalenie; 
stąd: ofiarować, esta; necmc. 
prosecta, oram, «. części odcięto 
na ofiarę. 

Protamino, 1. zasiewać, rozmna¬ 
żać; — pnenoś. familiae prose- 
minatae snnt. 

Proteąuor, scoDtus, lub seąuntus, 
3. iść za kim, towarzyszyć, eum 
milites electi prosccuti sunt; ei- 
seąui&s pr., należćć do orszalu 
pogrzebowego; dicm, uroczyście 
obchodzić; — przenoś, a) uczcić, 
okazać cześć, rerbis, focibus, o- 
ratione; yirtutem alicujus grata 
memoria; praeterita reneratione, 
przeszłe rzeczy szanować; udaro- 
wać kogo, zaszczycić, aliąuem 
beneficiis, liberaiitate, laudibus; 
honoTe, denis; omnibus officiis, 
czynić wszelkie usługi; lacrimis 
pr, opłakiwać; 6ł mówić, rozpra- 
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wiać o czćm, quod non lonjiw 
prosequar, poet.: mówić dalej; pro- 
scnuitur paritang; 2) ścigao, go¬ 
nie, fugientes longius pr. — pize- 
noś- prześladować, aliquem. 

Prosero, serui, seriom, 3. poka¬ 
zywać, wystawiać, linguam. 

Proaerpina, ae, i• córka Jowisza 
i Cerery, żona Plutona, królowa 
miejsc podziemnych. 

ProsHlo, silni (także; silivi i si- 
lii), 4. wyskoczyć skąd, ex ta- 
bernaculo, de nari, a sede soa; 
sangnis prosilit (wytryska); — 
przenoś- prosiliet frenis naiora re- 
motis, poet.; wyskoczyć dokąd, po¬ 
śpieszyć, in concionem. 

Protóoer, eri, dziad żony. 
Prospeoto, 1. wyglądać, ex fe- 

nestris; spoglądać, przypatrywać 
się, proelinm eąuestre, pontum 
e pnppi; Capitolia ex sede; — 
przenoś, a) rozciągać się, być o- 
brócotym, TiUa Sicnlnm marę; 
b) oglądać się na co, oczekiwać 
czego, myślćć o czćm, z 4 przyp. 
lub ze zdaniem zależnćm, exsilium; 
diem de die prospectans, ecquod 
aaxilinm appareret; ej zanosić się 
na co, czekać, te quoque fata 
prospectant paria. 

Proapeota*, ns, m. widok, wyglą¬ 
danie, wyjrzenie, prospeetnm prae- 
bere ad urbem, impedire, adi- 
mere, prohibere; eriporo ocnlls; 
poet o oczach: aeęnora rnetior 
prospeetn moo; 2) widok, widzial¬ 
ność, es jo iu prospeetu, być wi¬ 
dzianym; łn prospeetnm popnli 
prodocare; portns puicherimo pro- 
specta, z którego się bardzo p'ęk- 
ny przedstawia widok. 

ProapooMor, Iri, spoglądać, de 
raiło; wywiadywać się, zasięgać 
wiadomości Eiccinm prospecu- 
latnm mlttnnt; takie przech.: nj- 

nćć, zoczyć, apostrzedz, adren- 
tnm imperatori8 e muris. 

Prosper, i proepćrus, a, nm, po¬ 
żądany, pomyślny, błogi, status, 
fortuna, ereutus, proelinm, indo- 
les i t. p.; rztciow. prospera, ornm, 
w. pomyślność, pomyślno okolicz¬ 
ności; 2) sprawujący pomyślność, 
uszczęśliwiający, Bellona; z przyp. 
2. n poet. 

Prospóre, pnyił. szczęśliwie, po¬ 
myślnie, podług życzenia, cedere, 
minus pr. proceder*;; Tern gerere. 

Prosperita*, Stis, i pomyślność, 
dobre powodzenie, raletudinis 
(dobry stan zdrowia); vitae; im- 
proborum prospeiitates. 

Prosptro, I. poszczęścić, pobło¬ 
gosławić, pożądany skutek spra¬ 
wić, utł populo Bomano Yia ric- 
toriamąne prosperetis. 

Prosperaa, a, nm, patrz prosper. 
Frospioientia, ae, i. przezorność, 
ostrożność, baczność. 

Prospioto, spesi, speetnm, 3. spo¬ 
glądać, ex castris in urbem, lon- 
ge, procul, multum, daleko sięgać 
wzrokiem; oglądać się, uważać, 
a janua, toto die;—przenoś, miść 
o czćm staranie, być o co tro¬ 
skliwym, z przyp. 3, sociis, patriae, 
liberia suis, salnti, rei frumenta- 
riae; takie z nast. spój. nt lob ne 
i tryb. łącz.; 2) przech. aj daleko 
widzićć, aliąuom lub aliquid, 
szczegół, upatrywać kogo, oglą¬ 
dać się za kim, ez speculis ad- 
rentantem hostium ciassem;—prze¬ 
noś. a) pod względem położenia 
być obróconym, leżeć ku Jakiej 
stronie, domus agros prospicit; b) 
przewidywać, tempestatem futn- 
ram; casus futuros; multum in 
posterom; antę animo; stąd: mićć 
o czćm staranie, zapewniać, za¬ 
bezpieczać, sedem senectuti; pro- 
specti commeatus. 
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Froaterno, eimi, stratura, 3. po¬ 
desłać, obalić na ziemię, powalić, 
wywrócić, »e ad peies alicojus, 
rzucić się komo do nóg; corpus 
huml, hostem, oppida; — prze¬ 
noś. a) zniszczyć, zgubić, aliqnem; 
urania furorę; mores ciritatis; Gal- 
iiam; bj poniżyć, spodlić, se. 

Frostituo, stitni, stitDtnm, 3. wy¬ 
stawiać publicznie na przcdaż, a- 
liquom lub a)iquid; — przenoś, 
rocem foro ingrato. 

Froato, gtlti, stfttnm, 1. być wy¬ 
stawionym, stąd: a) wystawać, 
sterczćć; b) nadstawiać się pu¬ 
blicznie ; «) o towarach: być na 
przedaż, ut prostce Sosiorum pu- 
mice mundus. [termin. 

Froaubigo, Ere, wyryć, skopać. 
Prosom, ful, prodesse, być po¬ 
żytecznym, służyć do czego, noc 
sibi nec alii; nil tibi mcae lite¬ 
ra® profuerunt; ad rirtntcm; pro- 
fore =: profuturnm esse, quao pro- 
foto credam; także z tryb. bez.: 
uec qnidquau tibi prodcsttentassc. 

Froteotua, a um, osłoniony, okry¬ 
ty, zabezpieczony, protectior sa- 
pientia. 

Frotego, ten, tectum, 3. zakryć 
z przodu., osłonić, aliquom lub 
aliquid aliąua rc; — przenoś, a) 
ukryć, pokryć, iusidias; nequi- 
tiam supercilio truci; b) zasłonić, 
zabezpieczyć, portus nares a ven- 
tis protegit; 2) dać obdaszek, qui 
sedes protezisset. 

Protólo, 1. odegnać, odpędzić. 
ProtSlum, i, n. ciąg, pociąg, 
sprzężaj; — przenoś, nieprzerwa¬ 
ny ciąg, postęp, protclo stimula- 
tur fulgure fulgur. 

Protendo, tendi, tensum lub ten¬ 
tom, 3. wyciągać przed sobą, dcx- 
tram; hastas; brachia in niarc; 
stąd: protontus, a, um, wycią- 
gniony, długi, in ooto pedes. 

Protinu*, lub protfnns, prą/tl 
przed sobą, naprzód, ire, agorę, 
pergore; stąd: a) o przestrzoni: 
ciągle, bez przerwy, qunm pr. u- 
traque tellus una foret, obie zie¬ 
mie (Italia i Sycylia), stanowiły 
jednę całość, były z sobą połą¬ 
czone; bj w odniesieniu do czasu: 
nieprzerwanie, nieustannie, ciągle; 
albo: natychmiast, bez zwłoki, 
zaraz z początku, in Africam 
trausducere eiercitum; ad aliquem 
mittere; pr. Carthagiuem ituros: 
tnonere; pr. de via. 

Protóro, trtvi, łrUum, 3. rozetrzćć, 
Zgnieść, zdeptać, stłuc, agmins 
cnrrn;—przenoś, aj zniszczyć, rui- 
n* sua proteri; b) zupełnie wzgar¬ 
dzić, mićć za nic, aliquem; 2) za¬ 
cierać; - przenoś, wypychać, rei 
proteri t- aestas. 

Proterreo, terrni, terrTtum, 2. wy¬ 
straszyć, wypłoszyć, hostes. 

Froterve, pr:y*i. bezwstydnie, bez¬ 
czelnie, facere. 

Proterritas, Stic, i. bezczelność, 
zuchwalstwo. 

Protervue, a, um, niszczący, Stel¬ 

la canis (która zbytecznym upa¬ 
łem wszystko niszczy); — przenoś, 
bezwstydny, bezczelny; także, zu¬ 
chwały, manus pr. intontare. 

Protesil&us, i, m. mąż Laodaraii, 
który usjpierwszy z pomiędzy Gre¬ 
ków pod Troją został zabity. 

Froteus.ei, lnb eos, m. wieszczy 
bożek morski, pasterz trzód Nep¬ 
tuna; miał tę własność, że mógł 
się przemieniać w rozmaite posta¬ 
cie; poct. Frotei columnae gia- 
uice Egiptu; jako imię potp. czło¬ 
wiek niestały, zmienny, chytry. 

Protinus, patrz protenus. 
Protraho, (razi, tractum, 3, wy- 

wlec, podibus cadaver;—przenoś, 
wyjawić, odkryć, facinug periu- 
dicium; auctorom facinoris; 2) za- 
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prowadzić, aliquem ln conrł- 
*ium; ad operss merconaria*; — 
przenoś. skłonić do czego, spowo¬ 
dować, ad indlcium; 3) przecią¬ 
gnąć, przewlec, na str, bier. prze¬ 
dłużyć się, przeciągnąć się, hel¬ 
ium Cimbricum protrahebatur. 

FrotrOdo, trnsi, trusum, 3. po- Eshnąó, cylindrom, wypchnąć,a- 
qn«m foras; 2) odłożyć, odro¬ 

czyć, comitia in Jannarłum 
Proturtw, 1. wypchnąć, wygnać, 

wyrzucić, aliqoem aliqoo loco; 2) 
obalić, wywrócić, sliras, poet. 

Front, przytł. jak,. podtnfc, tego 
jak, w miarę jak, pr. res postulat. 

Prorootua, os, m. podniesienie, 
wywyższenie. 

Prcrróho, veii, veclnm, 3. wywo¬ 
zić, na str. Wer. prorehi eqoo, 
anto itationes, wyjechać; proyehi 
nart, cum classe freto, portu in 
altnm, pelago, a terra, odpłynąć; 
wypłynąć; — przenoś. *) posu¬ 
wać dalćj, prorectns actato, w po¬ 
deszłym wieka, sędziwy; loogins 
aetate pr; restra benignitas pro- 
vexit oraiionem meam, przedłu¬ 
żyła mowę moją, pozwoliła ob¬ 
szerniej mówić; bace spes proro- 
lit, ut-, nadzieja do tego posunę¬ 
ła, doprowadziła, iż-; aliquem ad 
largius Tirendum; gaudio prore- 
hente (me); na str. bier. provehi, 
posunąć się dalćj, unosić się, za¬ 
pędzić się, pr. amore, Tino, diri- 
no instinetn, in amicitia iongius; 
in maledicta; b) powiększać, pod¬ 
wyższać, vim temperatam in ma- 
jns; wynosić, posnwać do wyż¬ 
szych godności, aliquem in con- 
snlatns, na str. bier. posuwać się, 
postępować wyżej. 

ProTenio, TSni, tentom, 4. wyjść, 
wystąpić; — przenoś, wyrastać, 
frumeutum augustins prorenerat; 
n póżn. pis. o ludziach; rodzić 

się, ąuihus proTenoro lihcri; — 
przenoś, prorenere ihi scriptorum 
magna ingenia; 2) udawać się, po¬ 
wodzić się, carmina proyeniunh, 
u poet. i pćżn. pis. 

Prorentus, ue, m. wyjście, wscho¬ 
dzenie, wyrastanie; stąd: plon, u- 
rodzaj onerat buIcos proTentu, 
poet.; 2) wypadek,koniec, zwłasz¬ 
cza pomyślny, temporis superiorts. 

PrOTertdum,ii, n. przysłowie; in 
pr. renit, poszło w przysłowie; 
in prorerbi© est, jest to przysło¬ 
wie; prorerbio reteri, podług da¬ 
wnego przysłowia. 1*“*®- 

Prorlde, priyil- przezornie, ostro- 
ProTidens, tis, ostrożny, ęrzezorny. 
Pnmdenter.jłrtysh ostrozaie, prze¬ 
zornie, bacznie. 

ProTideatU, ae, f. przezorność, 
przewidywanie, pr. est, por quam 
futurum a!iqmdTidetur; 2) opatrz¬ 
ność, deorum proTidcutia mundum 
administrari. 

Prorideo, Tldi, Tłsum, 2. a) nie- 
przech. daleko wldzićć, prdeul; 
Stąd: przewidywać; być przezor¬ 
nym, ostrożnym, często: mxac 
staranio, pieczołowitość, troskli¬ 
wość, multum in posterom; proti- 
detnr de aliqua re; alicui Tei; h) 
pizech. daleko widzieć, zoczyć, 
a)iquem; stąd: przewidywać, proj- 
animo lub samo prcvidere aliąuid 
lub z 4 przyp- i tryb. bezok.; non 
proTlsus, nieprzewidziany, niespo¬ 
dziany; często: mićć o czćm sta¬ 
ranie, dbać o co, zajmować si© 
troskliwie, ze spój. ut Inb ne i 
tryb. łącz., albo ze zdaniem wzgl , 
cura et proyide, ne quid oi desit; 
proridebo, ut rcctissime agantur 
otnuia; stąd: dostarczać, rem fru- 
mentariam; ea, qnaead asom na- 
Tlum pertinerent, prorldere insti- 
tnunt; zaradzać, starać się uni¬ 
knąć, ali<iaid. 
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ProtMtu, a, urn, przewidujący, 
rerum fnturarum; opinio pr. fu- 
turi; 2) przezorny, ostrożny, ani- 
mal hoc proridum, sagaz (homo); 
3) troskliwy, staranny, natura pro- 
Tida utilitatum opportunitatumąne 
omnram. 

ProTlnoia, ae, i. powierzony ko¬ 
mu zakres działalności urzędowćj 
W ogóle; w szczegół, zaś zakres 
czynności konsulów, pretorów, wo¬ 
dzów tak w pokoju jak i w czasie 
wojny; stąd o preturze: prorincia 
nrbana, peregrina; takie; decre- 
Tere patres, ut alteri consulum 
Italia bellumque cum Hannibale 
prorincia esset; 2) zarządzanie 
jakim krajem zewnątrz Italii, któ¬ 
ry byl podbity przez Bzy mian, 

rorinciam prorogare, dopouere; 
) sam kraj podbity nazywał się 

protincia, jak Gallia i t p.; 
szczegół, zaś wschodnia część bal- 
Jii narbonońskićj i królestwo Per- 
gamn.jako prowincya Azyatycka, 
połów, (iallia i Asia. 

prozrtool&lls, e, do prowincyi od¬ 
noszący się, prowincyoualuy, z pro¬ 
wincyi; nemie. provinciales, ium, 
m. mieszkańcy prowincyi. 

Prorisio, Bnis, i. przezorność, 
baczność, animi; 2) przewidy¬ 
wanie, aniffli; stąd: troskliwość, 
pieczołowitość; opatrzność, diYina, 
oględność, temporis posteri; omni 
diligentiae provisione, z całą tro¬ 
skliwością; także: unikanie, wy¬ 
strzeganie się, Titiorum. 

Prorieo, ere, oglądać się na co, 
uważać, patrzćć. 

Froyisor* Cris, m. obmyślający 
nadal, czyniący zapas, utilinm 
tardas protisor. 

Provoo4tto, ónis, i- wyzywanie 
(przeciwnika do walki), ci proto- 
catione hosteni interemit; 2) od¬ 
wołanie się do wyższego sądu, est 

prorocatio, wolno odwołać się 
wyżćj. 

ProvooitoT, Bns, m. rodzaj szer¬ 
mierza, który wyzywał do walki. 

Provóoo, 1. powolyw-ać, wzywać, 
mandat, ut ad se prorocent Siino- 
nidem; poet: Aurora roseo ore 
diem pr., pobudzać, prorocari a- 
liqua re, benefieiis, sermonibus; 
drażnić, maledictis, injuriis; wy¬ 
zywać do walki, pr. ad pugnam 
lub samo prorocare; 2) odwoły¬ 
wać się do kogo, ad aliquem. 

Prorólo, 1. wylecieć; — przenoś, 
szybko wybiedz, wyjechać, subi- 
to omnibus copiis pr.; prorolant 
duo Fabii. 

Provolvo, yoIti, TolStum, 3. zwa¬ 
lić, stoczyć, zrzucić, cupas ardcn- 
tcs in opera; sata in stbenntes; 
se cum armis; so pr. lub protol- 
Yi, spaść, zwalić uię, ad genu*, 
ad pedes, upaść do nóg. 

Proiime, patrz prope. 
Prowimitas, Stis, i. blizkość, są¬ 
siedztwo; — przenoś, a) podo¬ 
bieństwo; b) blizkie powinowactwo, 
pokrewieństwo. 

Proiimo, Sre, zbliżać się, być 
blizko, z przyp 3 capiti Equi 
proiimat Aqnarit dextra. 

Proiimo, pnytł. niedawno. 
Proiimus, a, urn, patrz propior. 
Prudens, tis (zloż. z pro-ridens), 
naprzód wiedzący, przewidujący, 
quos prudens praetereo, wiedząc, 
z namysłem, umyślnie pomijam; 
2) dobrze co znający, dobrze 
z czem obezoajmiony, biegły, 
z przyp. 2 rei militaris, także: 
z 4 przyp. i tryb. bezok.; 3) prze¬ 
zorny, baczny, roztropny, male- 
bant eum nimis timidtim quam 
prudentem ezistimari; viradcon- 
silia prudens; in ezistimaudo. 

Prudenter, ynyst. przezornie, oglę- 
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dnie, bacznie, roztropnie, perse- 
qui, facere. 

Pradentla, ae, i. dokładna znajo¬ 
mość, umiejętność, biegłość, ju- 
ris publici, clrilis; futuromm; 
physicorum est ista pr-; 2) prze¬ 
zorność, oględność, roztropność, 
pr. est rerum eipeteudarum fn- 
gieudarumąue scientia; także; cliy- 
trość, snspecta alicujus pr., u późn. 

Pruina.ae, i. szron; poct.: a) śmeg, 
corpora circumfusa pruinis; b) zi- 
iua, ad medias sementom erten- 
de pruinas. 

Pruindaus, a, urn, szronisty, pe¬ 
łen szronu, nox, herba. 

Pruna, ac, ż. węgle rozżarzone, 
zaTzewie. [rzewia, torris. 

Prunitiua, a, nm, tyczący się za- 
Prunum, i, a. śliwka (owoc). 
Franus, i, i. drzewo śliwkowe. 
Prurio, Ire, świerzbićć;—przenoś, 
mieć chętkę do czego. 

Prusa, ae, i. miasto w Bitynii. 
Pritaneum, i, n. gmacb publicz¬ 
ny, w niektórych miastach Grec¬ 
kich, gdzie najwyżsi urzędnicy 
zbierali się i jadali; tamże zasłu¬ 
żeni mężowie mieli kosztem pu¬ 
blicznym zapewnione dla siebie 
dożywotnie utrzymanie. 

Prytaals, is, »*• jeden z najwyż¬ 
szych urzędników w niektórych 
miastach Grecyi. 

PsaUo, psalli, 3. grać na instru¬ 
mencie trónowym; śpiewać przy¬ 
grywając 

Psaltóriilm, ii, »■ instrument mu¬ 
zyczny podobny do cytry. 

Fsaltria, ae, ż. grająca na instru¬ 
mencie strónowym. 

Fsecas, Sdis, i. nazwisko niewol¬ 
nicy, która włosy swej pani won¬ 
nym olejkiem nakrapiala, trefiła; 
2) nazwisko nimfy. 

Ftephisma, Stis, n. uchwała lu¬ 
du, wyrok u Greków. 

Fssudoo&to, ónis, n. fałszywy 
Eaton, małpujący Katona. 

Fseudodamaalppus, i, »*- małpu¬ 
jący Damazyppa. 

Faeudólus, i, m. kłamca, Igarz, 
tytnł komedyi Plauta. 

Fseudomenos, i, m. fałszywy syl- 
logizm — mentiens. 

Fseudoperseus, i, fałszywy 
Perseusz. 

Fseudophillppua, i, tn. patrz An- 
driscus. 

Fsaudothyrum, i, w. tył skry¬ 
te drzwi; — przenoś, ąuemadmo- 
dum ad istum postea per psendo- 
thyrum lnb psendothyro (numi) 
revertantur (tajemnym sposobem). 

Palttooua, i, m. papuga. 
FsopMs, Idis, i. miasto w Ar- 
kadyi. 

Feychomantium, ii, lub-Eum, ei, 
n. miejsce, w którem wywoływa¬ 
no dusze zmarłych w celu ieh 
zapytywania 

PsytMus, a, um, psytyjski, vitis 

ps. lub samo psythia, gatunek 
greckich winorośli. 

Ftsleou. lnb Pteleum, i. n. mia¬ 
sto i port w Tessalii- 

Ptisanarlum, ii, w. odwar z jęcz¬ 
mienia lub ryżu. 

Ftolemaeus, i, ?»• imię królów 
Egipskich po śmierci Aleksandra 
Wielkiego, z których pierwszy na¬ 
zywał się Pt. Lagi (syn Mace¬ 
dończyka Lagusa i Arsiuoi); stąd: 
aj Ptólemaeus, a, um, do Ptole¬ 
meusza odnoszący się; b) Ptole- 
mSis, idis, i. imię kilku miast 
w Egipcie, Fenicyi, Cyrenaico. 

Pubeo, ere, być w wieku dojrza¬ 
łym, mlodziańskim; stąd: pubens. 
młodzieniec dorosły. 

Fubertws, Stis, i. męzkość, wiek 
mlodziaństwa; stąd: znaki męż¬ 
nienia, zarastanie, mech na bro¬ 
dzie. 
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Pub**, pubtris, będący w wieku 
młodzieńczym, zarastający, doro¬ 
sły: stąd: ntctots. pn heros, oso¬ 
by dorosłe, dojrzale; — przenoś, 
o nieba na liściach: puberibns 
caniis follis, poet. 

Pub: is, i. męzkość, stąd: do¬ 
rośli, lojrnli ladzie, omuem Ita- 
liac pubem; poet. miejsce zara¬ 
stania, tono. 

Pubesco, pubni, 3. przychodzić 
do lat młodzieńczych: w ogóle: 
o płodach ziemi, dorastać, doj¬ 
rzewać, pubescunt, qu.u orinntar 
e terra; stąd: zarastać, oltrywać 
si* porostem, aeqtutli tecnra pu- 
bcsceret aevo; — przenoś, i poet. 
powlekać sio, okrywać się, prata 
pnbesctmt florę. 

Fublio&mus, a, um, tyczący się 
dochodów publicznych; ruamr. 
pnblicanus, i, »». dzierżawca głó¬ 
wny dochodów państwa Krym¬ 
skiego z ceł, pastwisk i dziesię¬ 
cin zbożowych. Dzierżawcy ci 
zwykle byli ze stami rycerskiego. 

PnbUo&tlo, ónis, i. zabranie na 
skarb. 

Fublio*, przyil. z polecenia lub 
w imieniu naroda, rządu, fru- 
mentam, quod essent publice pol- 
liciti; w interesie państwa z ko¬ 
rzyścią lub szkodą, publice ma- 
ximam putant esse landem; na¬ 
kładem , kosztem publicznym, ela- 
tns; vesei; alere; 2) publicznie, 
w obliczu rządu, publiczności, p. 
est interfectus; tractus per urbem 
Komam p. 

Fubliotus, a, urn, nazwisko Kzym- 
skiego Todn; cliros P., pagórek 
w Bzymie od jednego z Pubil- 
cynszów nazwany; stąd: Publi- 
ciłnus. a, nm, pnblicyański. 

Fublioo, 1. zabierać na skarb, re- 
gnum Jnbae, bona, agTOS, pecn- 
nias, Ptolemaeum, jego majątek; 

2) dozwolić na użytek powszech¬ 
ny, Arcutinnm (zająć pod uprawę). 

Fublioóla, ae, m. przyjaciel gmi¬ 
na, zasługujący się ludowi, przy¬ 
domek Walerynsza i jego potom¬ 
ków. 

Publicu*, a, um, tyczący się rzą¬ 
du państwa, miasta,gminy, wspól¬ 
ny; w imieniu lub nakładem pań¬ 
stwa urządzony; rzeaoie. a) pu- 
blicns, i, m. osoba pełniąca obo¬ 
wiązki rządowe, nrzędnik; h) pu- 
blicum, i, n. własność narodowa, 
kraina do skarbu należąca, Catn- 
pannm, qnod ejns (agri) publi- 
cnm popali Bomani csset; często: 
majątek narodowy, skarb publicz¬ 
ny, dochody państwa, addicore 
in pnblicum; in p. redigere, de- 
ponere, deferre; in p. emere; con- 
rirari dc publico; er p. tradere; 
frui publico; dziorżawa publiczna, 
in eo p. esse, pnblica małe redi- 
mere; societas omninm publico- 
ruin: miejsce publiczne, piec. ry¬ 
nek, droga, skład publiczny, in 
p. conferre, prodiTe. in publico 
cpulari; proripere sc in publictim: 
iu publico esse, nie być w domn; 
publico carere, zostawać w domn; 
uudus per p. ductus, przez uli¬ 
cę; 2) powszechny, wszystkim do 
użytku dozwolony, lnr mnndi 
(słońce); libertas; luctns; rerba: 
p. moribas degere (zwyczajnym 
sposobem); structura carminis p. 
budowa wiersza pospolita, nieo- 
sobliwa. [skiego rodn. 

Fublillua, a, um, nazwisko Bzym- 
Fnbliua, ii, m. Bzymskie przed- 
imię. 

Pudendua, a, nm, haniebny, za¬ 
wstydzający, sromotny, causa, rita. 

Fudena, tis, wstydliwy, skromny, 
obyczajny. 

Pndenter, prit/sf. wstydliwie, skro¬ 
mnie, rogare, Time. 
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Fudeo, podaj, pudTtum, 2. wsty¬ 
dzie się, pudeudo, przez wstyd; 
zwykle nicosob.; osoba wstydząca 
się Lindzie się w przyp. 4. a to, 
o co się kto wstydzi, w przyp. 2 
pudel me alicujns rei Sab alicu- 
jus, wstydzę się czego, kogo; tak¬ 
że: me autem .niid pudeat, qoi-; 
ja zaś czegóż się mam wstydzić, 
który-; z tr. bez.: qncm Rooiano- 
rum pudet morem ducerc in con- 
vivium? plcbem pudet rererti. 

Fudibnndus, a, nm, wstydzący 
się, wstydliwy, matrona. 

Fudioitia, ae, i. wstydliwość, 
skromność, czystość; także jako 
bóstwo: Fudicitia patricia i plc- 
beja. 

Pudtcus a, nm, wstydliwy, skro¬ 
mny, obyczajuy, mer, mores. 

Pador, oris, n. wstyd, bo jaźń 
słusznej nagany, famae; ex qno 
fit, ut pudorem rnbor, terrorem 
pailor conserjnatur: 2) obyczaj¬ 
ność, czystość, wstydliwość, obli- 
ta pndoris; 3j także o tćm, czego 
Się mamy wstydzić: mc pudor est; 
podori csse, sprawiać hańbę, 
ipiantus pndor esset obsideri* cum 
pndore alirujus, na wstyd, ze 
wstydem, proh puder! co za wstyd, 
hau bat 

Fuella, ac, i. dziewczyna; poet.: 
Danni pucllac, córki; w ogóle: 
młoda kobieta, młoda żona. 

Puell&rls, e, dziewczęcy, tyczący 
się dziewczyny. 

Fuer, Eri, m. chłopiec, zwykle do 
lat 17; a pocro i a pneris, od 
dzieciństwa, od wieku dziecinne¬ 
go; ci pneris ciccdcre, wyjść 
z wieku dziecinnogo-.admodnm p., 
jeszcze bardzo młody; cum filio 
adhne pocro, gdy byl jeszcze 
w wieku dzieciunym; poet. i o 
późn. pis.: syn, LUonac, Ledae; 
w licz. mm dzieci, młodzi ludzie; 

2) sługa, niewolnik, poeri litera- 
tissimi; regius; 3) nieżonaty, poet.; 
i) czasem znaczy lekką naganę: 
zniewieściały, o późn. pis. 

FueriUa, e, dziecinny, młodocia¬ 
ny, aetas, anni; — przenoś, dzie¬ 
cinny, nierozważny, płochy, nie¬ 
baczny, consilinin, sonteutia. 

Pu ari liter, przysl. dziecinnie, po 
dziecinnemu; nierozważnie, nie¬ 
bacznie, ludcre; faeere. 

Pueritla, ae, i. dzieciństwo, wiek 
dziecinny do lat 17, c lud) atque 
pueritiaediscipJioa: pueritiae ado- 
lcscentia obrepit 

Fuerpera, ae, i. położnica 
Fuerperium, ii, *t. połóg. 
Puertia, ac, i- = pueritia 
Puerulus, i, w. chlopczyna, pue- 
rulo me, gdy byłem jeszcze ma¬ 
łym chłopcem. 

Pugtl, Tlis, m. szermierz walczący 
na kułaki, opatrzony w rękawice 
rzemienne, caestus. 

PugtlŁtio, ónis. i. walka na kułaki. 
Fugio, ónis, m. sztylet, pnginal; — 

przenoś, plnmbeus p., slaby dowód. 
Fugiunculus, i, m. mały sztylet. 
Fugna, ae, i. bitwa, walka, po¬ 
tyczkę, eąuestns, pedestris; pug. 
naraicm faeere, commitiere, po¬ 
gna decertare; p. siugntaris, poje¬ 
dynek; — przenoś, aj spór, kłó¬ 
tnia uczonych, doctissimorum ho¬ 
miliom; i) linia bojowa, szyk, p. 
media, średni hufiec; ordinata 
pogna. 

Pugnaaiter, przytł. z. zapałem do 
walki, natarczywie, zacięcie. 

Pugnitor, óris, m. walczący. 
Fugnax, Bcis, chciwy walki, wo¬ 
jowniczy, bitny; 2) gwałtowny, 
silny, eiordium; 3) zwad 11 wy, za¬ 
cięty. 

Fugno, 1. walczyć, bitwę staczać, 
bene, mała, szczęśliwie, nieszczę¬ 
śliwie, pugnam, proelium pogna- 



Futnni Fola 698 

re, poet: bella pugnata; — prze¬ 
noś. a) spierać się, Móció się, cna 
aliquo; dc aliqnn re; poet. o Tze- 
czsch nieżywotnych: frigid* pu- 
gnabantcalidis; stąd: być w sprze¬ 
czności, secum; alicui rei; pn- 
gnantia loqni; b) ze spój. ut łab 
m i tr. łącz. usilnie się starać, 
usiłować, id ne impetremus, pu- 
gnabis; poet. z tryb. bezok. pu- 
gnat molles erincere eomnos. 

Pognaj, i, m. pięść, kułak, poet. 
walka pięściowa, pagno rictas; 
snperare pngnis. 

Folohellas, a, om, ładniuchny, 
szczegół, w znaczeniu wzgard li- 
wóm, ironicznie, Pnlcheilus jako 
przezwisko Klodyusza. 

Puicher, chra, chrum i pnleer, 
era, ernm, piękny, hoży, urodzi¬ 
wy, puer; — przenoś, aj piękny, 
wyśmienity, wyborny, sławny, e- 
xemplum, pofima. consilium; pul- 
chrom est, piękna jest rzecz, z tr. 
bezok. cm pnlchnnn foit in me- 
dios dormire dies; pnichrumque 
mori u 30rr.it in armia; b) błogi, 
szczęśliwy, dies, rictcria'; sepul- 
cbrnm ac btatam putare, 

Fuloher, chri, ». Rzymskie prze¬ 
zwisko; 2)Fulćhri promontorium, 
przylądek w Afryce. 

Pulohre, lub pulere, priyit. pię¬ 
knie, wybornie, dobrze, p. est nn- 
hi, błogo mi; jako wykrzyknik: 
brawo! wybornie! clamabit enim 
pulcbre, bonę, recte, 

Foiahritado, inis, i. piękność, 
corporis, colornm, rerborum; — 
przenoś, świetność, zacnośc, wspa¬ 
niałość, Tirtns tan tam habet pul- 
cbritndinem, ut-; pulchritudiuis 
dno genera snnt, quorum in alte- 
ro renustas, in altero dignitas. 

Palejom, i, lab poległam, ii, n. 
polej, roślina pachnąca; — prze- 
noś.przyjemność, ad cnjns rutam 

putejo mihi tai sonnonis utendum 
est, przyjemności twojej rozmowy. 

Fulex,Icis, m. pchle. 
FuUirius, ii, m. zajmujący się 
utrzymywaniem kurcząt, których 
używano do wróżby, przypatrując 
się jak jadły rzucone sobie zboże. 

Puliutue, a, mu, żałobną suknią 
odziany. 

Pullulo, 1. puszczać odrostki, roz¬ 
wijać się; — przenoś, tot pallulat 
atra colubris, najeżona mnóstwem 
wężów; szerzyć się, pullulare in- 
cipiebat luiuria. 

1. Pullus, a, urn, młody; neaotc. 
pullus, i, m. w ogóle: młodo 
zwierzątko, szczegół, kurczę; — 
przenoś, pullus mibinus, jastrzę¬ 
bie plemię, o zdziercy, chciwym 
zdobyczy człowieku. 

2. Pullus, a, um, ciemny, czar¬ 
niawy, czarny, pulla restis, toga, 
tnnica i t p. ciemna odzież, ża¬ 
łobna; także: rieaow. pullutt, i, 
pulla, orum, w. poet- 

Fulment&rium, ii, n. przysmak, 
jedzenie służące do zaostrzenia 
apetytu; — przenoś, pulmentaiium 
on... re sudando. 

Fiilmentum, i, *. przykąsok do 
cbleba; 2) jedzenie, potrawa, coe- 
nes pnlmenta laboribns empta 

Fulmo, ónis, n. płuca, takie 
w licz. mu. pulmones. 

Pulpa, ab. i. mięsista część u zwie- 
rząt. [sa. 

Pulp4men, lais, a. potrawa Ż mlę- 
Pulpamentum, i, *• potrawa 

Z mięsa, przykąsok, środek, je¬ 
dzenie do zaostrzenia apetytu, pul. 
fames. 

Fulpilum, i, ft. miejsce wzniesio¬ 
ne dla mówców, aktorów, Aeshy- 
lus mo.dicis instrarit pulpit* tignis. 

Puls, pnltis, i. zacierka z mąki i 
jarzyn, używana od Rzymian pier¬ 
wej nim chleb wypiekać zaczęli; 
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rzucano ją zwykle kawałkami na 
kann kurom wieszczym, stąd: or¬ 
fa pultis. 

Pulaitlo, 5nis, i bicie,_ trącanie. 
Pulao, 1. trącać, uderzać, stukać, 
bić, aliquem lub aliquid; poet 
o koniach: pedibus spatium Olym- 
pi, przebiegać; także: campus as- 
siduis pnlsatus eiiuis; stad o ja¬ 
dących: cnnu Phoebo medium 
pulsabat Olympum; o rzeczach 
nieżywotnych: pulsarunt arra li- 
jones (potłukły, pokruszyły, upra¬ 
wiły); erupere nerro pulsatae sa- 
gittae (wypadły strzały przez wy¬ 
prężenie c cci wy); — przenoś, c) 
uderzać e co, surdas aures (groch 
na ścianę rzucać); na str. bier być 
uderzonym, otrzymać wrażenie, 
adcoatińa risione pulsań; i) po¬ 
budzać, skłaniać do czego, qoae 
to łecordia polsat, qui łacessas 
Pirithonm? e) niepokoić, corda 
paTor pnlsans, poet. 

pnteus, ns, i* uderzenie, bicie, 
"tracenie, tupanie, pedum, lyrae 
(granie na 1-): — przenoś, wra¬ 
żenie, pulsns animos dormientium 
commoret. 

PulTireus, a, urn, prochowy, 
z prochu, z kurzu powstały, nu- 
bes, tuman kurzawy; 2) zakurzo¬ 
ny, pełen kurzu solam, także: 
wznoszący kurz, palla. 

Pulwerulentus, a, um, pelon Mu- 
nawy albo prochu: poet. prae- 
mia, połączone z wielkim trudem. 

FuItIIIus, i, a. poduszeczsa; 2) 
Pulrillus, Rzymskie przezwiska, 

Pulwlnar, Sris, n. poduszka, wez¬ 
głowie; w świątyniach loże czyli 
sofa, na którćj umieszczano posą¬ 
gi bogów przed zastawionemi dla 
nich potrawami, porów, lectister- 
nium; 2) małżeńskie loże cesa- 
rzowćj. . ,, 

Pnl»ln*rium, ii, »- łozo czyli so¬ 

fo w świątyniach, na którćj *- 
mieszczan© posągi bogów. 

Pulrinus, ij o*, poduszka, wez¬ 
głowie, materac. 

Pulwls, eiis, ta rzadko i. pTOcb, 
kurzawa, pył; przysłowie: suloos 
in pnlrere ducere, napróżno pra¬ 
cować: p. eruditns, piasek, pytek, 
na którym dawni matematycy kre¬ 
ślili figury, stąd: hominem a pnl- 
vere ezcitabo; poet: hibernus, su¬ 
cha zima;2) pole, miejsce utarczki, 
owiczeu, ezercentur eąuis, domi- 
tantqne in pulrere curros;—prze¬ 
noś. a) pole, miejsce działalności, 
in suo pulrere, w swoim zawodzie; 
in solwn atque pulrerem proeede- 
re, wystąpić publicznie; b) o dzia¬ 
łalności: palma sine pulvere, bez 
walki, bez trndu, poet. 

Puroex, Icis, m. pumeks, kamień; 
u p et skała dziurkowata. 

Fumioeus, a, um, tyczący się 
pnmetsu, z pumeksu zrobiony. 

PumiLlo, ćnis, m. i i. karzeł, 
karlica. . u 

Punotlm, prsyst. koląc, puncom 
magis quam caesim petere hostem. 

Puno tum, i, n. (od pungo) krop¬ 
ka, punkt; w szczegół, a) znak 
otrzymanego głosu czyli zdania 
przychylnego na zgromadzeniu lu¬ 
du przy wyborze urzędników; po¬ 
nieważ przed wprowadzeniem ta¬ 
bliczek rogator liczbę głosów, ta 
tablicy woskiem powleczonćj, klń- 
ciem odznaczał, qnot in es tnbu 
puncta tulofis; w ogóle: pochwa¬ 
ła, zdanie przychylne, omue tulu 
punctum, qni miscnit utile duld; 
6) znak do oddzielania zdań i sa¬ 
me oddziały w mowie, intorroga- 
tiunoulis, quasi punctis; puncta 
argumentorum; c) punkt matema¬ 
tyczny, stąd: każda na,mniejsza 
część w przestrzeni, quasi p. tcr- 
rae; w czasie: chwila, tefflpons 
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puneto, w okamgnienia; p. tem- 
poris eodem; omnibus minimis 
tempornm punctis 

Pungo, pupugi, pnnctam,3. kłóć;— 
przenoś, martwić, trapić, robić 
nieprzyjemność, epistoła taa me p.; 
qui se dies noctesque sti mulat ac 
pungit. 

Funiceus, a, nm, Fenicki, Karta- 
giński; 2) czerwony, do purpury 
zbliżony, chłamys. 

Paniom, a, urn, patrz Poenns. 
Fonio, i depon. punior, 4. karać, 

soutcs, maieficia: prohibenda in 
puniendo ira est; 2) mścić sic, do¬ 
lotem, necetn. 

Punltor, Cris, m. karzący, mści¬ 
ciel. 

Pupa, ae, i. dziewczę; lalka. 
Pupilla, ae, f. dzieweczka; sie¬ 
rota 

PupillSrU, e, sierocy, tyczący się 
sieroty. 

FupiUus, i, m. chłopczyk, sierota. 
Fupinia,ae, t kraina w Lacyum, 

niedaleko od Tuskulum, nazywa¬ 
na także Pupiniensis ager. 

Fuoins, a, urn, nazwanie Rzym¬ 
skiego rodu; stąd: tez P. 

Puppls, is, i. tylna część okrętu; 
poeŁ okręt, puppibus illa prius, 
patulis nunc hospita plaustris; ad- 
renere puppirn, wylądować; arer- 
tere puppes, odpływać, uciekać; — 
przenoś, o trzymaniu steru tządn, 
sedebatnus in puppi et clarum to¬ 
nę bamus. 

Pupula, ae, i. dziewczę (wyraz 
pieszczoty), laleczka; 2) źrenica. 

Fupulus, i, «». chlopczyna. 
Fupua, i, m. chłopiec. 
Furę, i poet. purTter, pnytł. czy¬ 
sto, pure la u ta corpora: jasno, 
świetnie, spleudens Pario mar- 
more purius: naturalnie, bez osło¬ 
ny, w naturalnej posiaci, appare- 
re, poet; — przenoś, a) w odnie¬ 

sieniu do mowy: poprawnie, czy¬ 
sto, loqni; bj niewinnie, nieskaże- 
nie, bez skazy, acta aetas; c) do¬ 
skonale, zupełnie, qnid p. tran- 
qnillet, poet. 

Furg&men, Tnis. n. śmiecie, nie¬ 
czystość, gnój; 2) środek oczysz¬ 
czenia pod względem religijnym, 
mali, caedis, poet. 

Furgamentum, i, a. brud, pluga¬ 
stwo ; — przenoś, w licz. mu. ha¬ 
łastra, motłoch,gawiedż, urbium, 
serrorum, u póżu. pis. 

Purg&tlo, onis, ś. czyszczenie, al- 
vi; — przenoś, uniewinnienie, u- 
sprawiedliwienie. 

Purgo, 1. czyścić, przeczyszczać, 
wypróżniać, qnid radir ad pur- 
gandum possit; purgor bilem, 
poet.; także: purgatum te illius 
morbi esse, że się wyleczyłeś ztćj 
słabości, poet.: — przenoś, oczy¬ 
ścić, nrhem; uniewinniać, uspra¬ 
wiedliwiać, aliqucm de aliqua re; 
se alicui, usprawiedliwiać się 
przed kim; cmtatem facti dicti- 
que; p. crimina, zbijać zarzuty; 
oczyszczać sposobem religijnym, 
popa los, nefas, poet; qui ctiam 
Tiberii dedec.ora pnrgarerit. 

Puriter, przyst. patrz pure. 
Purpura, ae, i. ślimak wydający 
farbę szarłatną; stąd: a) farba 
szarlatna, purpura; b) suknia 
purpurowa, bramowana purpurą, 
którą nosili królowie, wyżsi u- 
rzęduicy i cesarze, purpuratu ac- 
cipero, sumere, zostać cesarzem; 
nosiło ja także pospólstwo, ale 
w lichym gatunku, p. plebea. 

Purpuratu*, a, um, s:ar!atną sn- 
knlt odziany; rzectow. purpura- 
tus; 1, m wyższy urzędnik przy 
panujących na wschodzie, mini¬ 
ster, generał, dcztro coruu pur¬ 
puratom m uuus praeerat 

Purpftreus, a, urn, purpurowy, 
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szarfeiny czerwony, czerwonawy, 
fioletowy, i t p. vestis, amicuie, 
pallium: conscia pnrpurens renit 
in ora rubor; poet. piękny, świe¬ 
tny, lumen jurentao purpareum; 
olores rer; — przenoś, purpurą 
odziany, rex; purpurą okryty, 
torns, poet. 

Purue, a, urn, czysty, aqua, tet¬ 
ra, burnus, aiire purior ignis: sol; 
coclnm, czyste, pogodne, stąd: 
o) czyBty, gładki, bez ozdób, par- 
ma: argentum, naczynie srebrne 
bez rzeźby. kasta, włócznia bez 
żelaza: restis, toga, bez obszycia 
purpurowego; fil wolny, ni« żalni 
do trany, nie zarosły; campus; c) 
o zyska: czysty, po odtrąceń i n 
kosztów, qnid possit ad dommum 
puri ac reliqdi peryenire; d) w od- 
nie-ienin do mowy: czysty, bez 
błędów, bez ozdób krasoraówski h, 
naturalny; we względzie sądo¬ 
wym: prosty, bezwarunkowy, bez 
wyjątków bez zastrzeżeń, judi- 
cium: e) we względzie moralnym: 
czysty, bez skazy, nieskalany, 
prawy, ucz.iwy. skromny; atąd: 
locns, ąiezbezcze*'izone nieu¬ 
częszczane; f) wolny od żałoby, 
wesoły, familia, dics. 

Fus, puris. «. ro a; — przenoś mo¬ 
wa jadowita, złośliwa. Kupili pua 
atque renonnin. 

Puelilus, a, um bardzo mały 
szczupły, drobny, epistoła: ba- 
buimus in Cu mono quasi pusil- 
lam Homara- przenoś, mały ma¬ 
ło znaczny drobiazgowy causa; 
niedołężny, bojazliwy, homo, anl- 
tnus. 

Puaio, Bnis, m. chłopczyk. 
Postula, ae, f. krostka, pęche¬ 
rzyk na cięło. 

Fata, (tr. rozk. od 2 puto), na- 
przyklad, to jest. 

Putimen, Inia, n. łupina, skorupa. 

Fatatto, Bnis, i. (od 1 puto) ob¬ 
cinanie, arborum ac Titium. 

Foteal, alls, n. opasanie i przykry¬ 
cie studzienne: - przenoś, o miej¬ 
sca nie przykryłem, lecz tylko 
opasanóm, które szanowano jako 
święte 1 na któro wchodzić nie 
godziło się; takie np. było na 
placu zwanym comitinm p. Li- 
bouis lub Scribonianum. Przy 
nióm zgromadzali się zwykle ban- 
kierowie i licliwiarzo dla robie¬ 
nia układów pieniężuych p. Lr- 
bouis maudabu siccis 

Pute&lle, e, studzienny. 
Foteo, putui, 2. cuchnąć, - trącić 

Zgnilizną. 
Futedl', orum, »». miasto na po- 

brzeżu Kampanii (dziś Puzzuo o); 
a>ąd: PntaolSnus, a nm. tyczą¬ 
cy się Pnteolów; rteatow. Puteo- 
lannm, i, n posiadłość wiejską 
przy Puteolach. i Puteolaai, orum, 
m PutouUnie. 

Pater, pniris, putro i putris, e, 
spró hnialy, zbótwiały, zgniły, 
I oma, fanum;—irzenoś. a) pul¬ 
chny, kruchy, solum. gleba, sulci; 
fi) obwisły, mamiua; lubieżny, 
ocali. 

Patena, 1, «•. atudnia; 2) dół, ja¬ 
ma, p, demittero, wykopać. 

Fatide, prtytl, 6niroaiiwie. — prze¬ 
noś. nlepizyjemnie, z przesadą, 
zbyt wytwornie r dlcere, literat 
erprimare. 

Fntidfueculna. a. um, nieco pne- 
nadny i edantyczny. 

Fucidua, a, Um, zgiil., zbótwia¬ 
ły, Słęchly, — pnenoś. cerebrum 
putidlus, głowa przewrócona, czło¬ 
wiek n erozsądny; 2) drobiazgo¬ 
wy, poda tyczny, ne aut obsęu- 
m sit, aut putidiua; 3) przesa¬ 
dny w mowie. 

1. Puto, 1. obcinać, okrzesywać 
Titein 
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2. Puto, 1. obliczać, obraehować, 
rationem ram publicanis; szczegół, 
pod względem wartości wewnę¬ 
trznej: a) oceniać, szacować, uwa¬ 
żać źa co, z podwój, przyp. 4., 
na str. bier z podwój, przyp. 1, 
quod idonomn ad muniendum 
pntarent; jam laironcs pntaban- 
tnr; l przyp. 2 wartości: magni, 
plnris, tenti, i t. p. wysoko, wy- 
Ż4j, tak bardzo, tyle; z przyim. 
pro i 6 przyp.: aliąuem pro ni- 
hilo; aliquid pro certo; talcże: 
aliąoem in parentis nume.ro pn- 
tare; aliąnid denariis quingcntis, 
b) myślće, mniemać, sądzić, fac- 
ta puta, quaecunque jubes, uwa¬ 
żaj to tak, jakby już było wyko¬ 
nane; zwykło z 4 przyp. i tryb. 
bczok., często z opuszczonćm es- 
se, tempus transmittendum puta- 
>i; na str. bior.: ut pntarentur 
etiam cum nnminibus habere ser- 
monem, często samo puto lub ut 
pnto, nawiasowo, jak myślę, jak 
sądzę, at. pnto, est contenta; 2) 
rozważać, rozmyślać, roztrząsać, 
multa putans sortemque animo 
miseratus iniąnam. 

Putrefacio, feci, factum, 5 (na 
str. bier. pntrelio, factus, fieri), 
zgnoić, zrobić zbótwialem, na str. 
bier. zgnić, zbótwieć, putrefacta 
per imbres; 2) skruszyć, saxain- 
fuso aceto. 

Putresoo, putrui, 3. spróchnieć, 
zbótwieć, restis p. in arca. 

PntriduB, a, urn, zgniły, spróch¬ 
niały, zbótwialy. 

Putrls, patrz pater. 
-Putus, a, um, czysty, jasny,zro¬ 
zumiały, naturalny, putissimae 
orationes. 

Pydna, ae, i. miasto 
nii, stąd: Pydnaei, 
Pydnejczycy. 

Pyga, ae, i. pośladek 

s- Macedo- 
orum, m. 

Fygmaol,orum, m. bajeczny lud kar¬ 
łowaty w Indyach, TracyiiEtyo- 
pii, stąd: Pygmaens, a um, do 
Figinejczyków odnoszący się. 

Pygmalion, onis, m. wnnk Age- 
nora; 2) król Tyra i brat Dydony. 

Pylades, ae lub is, *»*- syn króla 
StTofiusa, przyjaciel Oresta; stąd; 
PyladćuĘ, a, um, tyczący się Pi- 
ladesa, amicitia, bardzo tkliwa, 
czuła. 

Fylae, arum, i. wąwozy, Prze¬ 
chody między górami, P. Tauri, 
Amanicae, Susides: także w Tes- 
salii zwane Thermopylae; stąd: 
Pylaicos, a, um, w wąwozach 
mający miejsce, conrenfus, con- 
cilium, zebranie w Termopilach. 

Fylus i Pylon, i, i- imię miast: 
w Messenii i Elidzie, gdzie pa¬ 
nował Nestor; stąd: Pylius, a, 
nm, do miasta Pylos należący 
runów. Pylius, Pylcjczyk (Ne¬ 
stor), Pylius, a, nm, do Nestora 
odnoszący się. dies. 

Pyra, ae, i. stós drzewa (do pale¬ 
nia trupa); 2) miejsce na górze 
Oeta, gdzie Herkules spalił się. 

Pyrami*, Idis, i. piramida. 
Pyramue, i, m. kochanek Tysby. 
Pynmui, i, m. rzeisa w Cylicyi. 
Pyrine, Es, i. a) jedna z pięćdzie¬ 

sięciu córek Danansa; 6) córka 
Bebryksa, pochowana w górach 
Pircnejskich, które od nićj wzię¬ 
ły nazwisko; stąd: Pyrenaeos. a, 
um, od Pireny nazwany, Pire- 
nejski, Pyrenaeus saltns, Pyre- 
npei montes lub samo Pyrenaeus, 
góry między Hiszpanią i Gallią. 

Pyrethron, lub -nm, i, n. zębo- 
wnik, roślina. 

Pyrgl, oram, m. miasto w Etruryi; 
Stąd: Pyrgensis, pochodzący z to¬ 
go miasta. 

Pyrgo, us, i. mamka dzieci Pry- 
ama. 
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Pyrtpos, i, *»• mieszanina * trzech 
części młodzi i jednaj złota. 

Pyrrha, »o, i Pyrrlie, Ss, ł. cór¬ 
ka Epimetcnsa, żona Dcnkaliona; 
2) miasto na wyspie Lesbos; stąd: 
Pyrrhias, Sdis, f. pochodząca z te¬ 
go miasta. 

Pyrrho, Bnis, «*• Grecki filozof 
z Elidy, założyciel szkoły Scep¬ 
tyków, stąd: PyrrhonSi, oram, 
7». zwolennicy Pirrona. 

Pyrrtms, i, «. syn Achillesa i 
Dcidamii, z przydomkiem Neo- 
ptolemus, stąd: Pyrrldes, ac, m. 
potomek Pirmsa, w licz. mnog. 
nieszkańcy Epirn, gdzie Pinhus 

założył królestwo; 2) król Epirn. 
PyiJusjzóraa, ae, ». Grecki filozof 
z wyspy Samos, założyciel filo¬ 
zofii Italskiej w Erotonie i Me 
Uponcie w niższój Italii; stąd: a) 
PythagorEns, a, um,doPytagoTa- 

Qnadrantłrlas 

sa odnoszący się; rtemto. Mt*" 
goiejczyk, uczeń i zwolennik Pi¬ 
tagorasa; b) PythagorTcus, a, nm, 
Pitagorejski; ntattw. Pythagorid, 
oram, m. Pitagorejczycy. 

Pytho, us, i. dawne imię okolicy 
w Focydzie przy Parnasie, gdzio 
były Delfy; stąd: a) Pythlcus, 
a, om, pityjski, delficki, Apollo, 
oracnlnm, toi; b) Pytbins, a, om, 
pityjski, delficki; r2teu>to. Pythia, 
ae, i. kapłanka Apollina w Del¬ 
fach i Pythia, erom, n. igrzyska 
Pityjskie na cześć Apollina przy 
Delfach. 

Pyt hen, Bnis, m. wąż wielki przy 
Delfach, którego Apollo zabił. 

Pywis, Idis, i. pnszeczka do cho¬ 
wania wonnych olejków, robiona 
pierwiastkowo zbnkszpano, a po- 
tóm z żelaza, ołowin i t. p. 

Q, jako przcdimię=.Qnintos: w wy¬ 
rażenia: S. F. Q. B. znaczy qne, 
Senatns Po|>nlnsqne Bomanns. 

Qna, przyti- którędy, pontem fe- 
cit in Histro flnmine, qna copias 
tradneeret; qua soi mensibns iter 
fecerat, eadem i L d.; dnae erant 
Tiae, qoa ad hibernacula posset 
erreniri; 2) jakim sposobem, jak, 
iiluc, qoa reniam? qna facero id 
possis, nostram unne accipe men- 
tem; 3) qna-qua, częścią-częscią, 
tak-jak, qua dominns, qna adyo- 
cati; 4) ne qna, aby czasem nie, 
aby przypadkiem nie; si qoa, je¬ 
żeli tylko, jeżeli jakim sposobem, 
si qoa fata sinant; 5) o ile, effo- 
ge, qoa potes. 

Ooaotunęne, lob qnacnnqoe, przy- 
slótcek, którędykolwiek, qoactm- 

qne iter focit, qnacnnqoe tngre- 
dimoT; qoa se cnnqne tnlit, poet 

Onadamtenua, przytf. do pewne¬ 
go kreso, pnnktn, poniekąd. 

Qnłdi, ornra, tu. ind w południo¬ 
wo wschodnićj Germanii. 

Quadrlgeni( se, a, po czterdzie¬ 
stu. dziesty. 

QuadragSa!niua, a, nm, cztcr- 
Quadrigiet, pnyti. czterdzieści 

razy. 
Qu*draginta, czterdzieści. 
Q,aadr*ns, tis, m. czwarta część 
całości: w odniesienia do wagi, 
czwarta część funta, trzy oneye; 
jako pieniądz: czwarta część asa. 

Quadr*nt&rlua, a, nm, to, czego 
bardzo tanio, za czwartą część 
asa dostać można- 
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Qu*dratus, a, nm, czworogrania¬ 
sty; ąuadrato agminc iucedere, 
w szyku czworobocznym postępo¬ 
wać; rzeciow. quadratum, i, n. 
czworobok, kwadrat, 

tłuadriennis, c, czteroletni. 
Quadriennium, ii, n. przeciąg 

czterech lat. 
Cku&drif&rieun, p/Tysl. ua czworo, 
diridere. dispertire. 

Quadrifidus, a, nm, podzielony 
na czwoio, sudes. 

Q,uadrlga, ae, i. zwykle w licz. 
mnog. quadrigae, zaprząg cztero- 
lomiy albo wóz czterozaprzężny, 
aurora quadngis jam medium tra- 
jeccrat asem. poot.; o gouitwach 
konnych: quum carccribus se ef- 
fudere qnsdrigae; — przenoś, aut 
equis aut quadrigis poeticis; na- 
ribus atque quadrigis petimus be- 
ne tirere (usilnie). 

Quadrisarlua, ii, m. woźnica kie¬ 
rujący zaprzęgiem czterokonnym, 
mianow w Cyrku. 

Qu*drig&tus, a, um, napiętnowa- 
ny wyrażeń em wozu czterokon- 
nego (o stęplu-ua pieniądzach). 

Quadrigul&, ae, i. mały vróz czte¬ 
rozaprzężny. 

duadrijugis, e, i ąuadrijugus, a, 
um, czterozaprzężny, equi; rzeciow. 
qundrijugi, ornm, m. cztery ko¬ 
nie sprzężone, quod simul ac sen- 
sere ąnadrijugi. 

Quadrtmua, a, um, czteroletni, 
merom. 

(łuadrmzen&T^us, a um, zawie¬ 
rający w sobie liczbę czterysta, 
cohortes. 

Quadrlngfini, ae, a, po czterysta. 
Ojiadringenteaunus, a, um, czte- 
ryse ny. 

Q.uadrtnsentt, ae, a, czterysta. 
Quadrlngenties, przytł czterysta 
razy, sesteniuui qu., czterdzieści 
milionów sesterców mniejszych. 

Quadrlpartitus, a, ud, na cztery 
części podzielony. 

Quadrlr4mts, is, i. okręt mający 
cztery rzędy wioseł. 

Quadro, 1. obrobić, ociosać w czwo- 
rogran; — przenoś, należycie co 
zrobić, uzupełnić, wydoskoualic, 
ąuadrandae orationis industria; 2) 
meprzech.byćczwerograniastem: - 
przenoś, przypadać, stosować się, 
ad lab in aliquid; ąnouiam ita 
tibi ąuadrat, ponieważ to się wy¬ 
daje tobie stosownem, zgadzasz się 
na to; o liczbach: zgadzać się, 
quomodo sezcenta eodtm modo 
quadrarint. 

Quadrum, i, n- patrz quadrus 
tiuftdrupedans, tis, czworonożny; 
galopujący, cwałujący, sonitus, 
tentent cwałującego konia, poet.; 
2j koń, quadrupedantum poctora, 
poet. 

(łuadrupe*, podis, czworonożny, 
rzeczow. zwierzę czworonożne, qu. 
cursns (koni), poet. 

Quadruplator, óris, m. we czwór¬ 
nasób co pomnażający, donosiciel, 
oskarżyciel, skarżący w nadziei 
otrzymauia za to nagrody. 

Quadruploz, pllcis, poczwórny, 
czworaki. 

Quadruplue, a, nm, czworonaso- 
bny, cztery razy tyle mający, iu 
ąuadrnplum, we czwórnasób. 

Cłuadrua, a, nm, czworograniasty, 
rzeciow. a) qnadra, ac, i. czwo- 
rograu; w licz. mn. skórki z Chle¬ 

ba, których Trojanie zamiast ta¬ 
lerzy używali, patulis nec parce¬ 
le quadris; w ogóle; czworogra¬ 
niasty kawałek chleba lub placka, 
poet. dividuo fiudelur munere 
ąuadra; b) ąuadrum, i, m. czwo- 
rokąt; — przenoś, redigere in qu. 
numerumquc sententias, uporząd¬ 
kować, w sposób harmonijny wy¬ 
razić. 
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0.v terito, 1. pilni© poszuliwii, 
badać, wypytywać, śledzić, ali- 

quid. 
Quaerof ąuaesiri, lub ąuaesii, 

ąuacsltum, szukać, wyszukiwać, 

badać; w szczegół.: aj starać się 
zarobić, zyskać, rem mercaturis 
faciendis; numos aratro ac manu; 

opus est ąuaesito, trzeba zarobić; 
bj szukać napróźno, spostrzcdz brak 
czego, quacrit Boeotia Dircen.; . a- 

missam occasionem; numerum ju- 
gerum et dominorum; 2) — prze¬ 
noś. a) starać się zjednać, pozy¬ 
skać, riros ad administrandam rom- 
publicam: a morem sibi ałiqua rc; 

gloriam belli domiąue; z tryb. 
bczok. exaggerare quaerit omni ri- 

gilia: stąd: osiągnąć, wyjednać, ho- 
nores alicui; nobiłitatem periculis; 
ściągnąć, inridiam iu aliquem; 

b) wypytywać, zapytywać, dowia¬ 
dywać się, aliquem lub ałiquid, 

o kogo, o co; a, de, ex aliąuo, 
pytać kogo, ©x ipsis ąuaesiit; ea- 
dcm secreto ab aliis quacrit; zwy¬ 
kle z nast. zdań. pyt., ąuaerant, 

numąuid-; ąuaere, cur?; quid 
quaeris? o cóż się pytasz? ni© py¬ 
taj, dosyć tego, co powiem; si 
ąuaeris, jeżeli 6ię chcesz dowie¬ 
dzieć; szczegół, w badaniach nau¬ 
kowych, zadawać pytanie, natura 

fieret laudabile carmen an ano, 
quacsitum est; badać sądownie, 

conjurationem; de tanta re; de 
morte alicujus; de scrvo iu do- 
minum; satis ąuaesitum videri; 
w ogóle: badać, naradzać 6ię, za¬ 

sięgać rady, tempus profectionis; 
radonem perficiendi; c) wymagać, 
domagać 6ię, czuć potrzebę, elo- 

quentiam; dictatoriam majestatem. 

Qu*esltor, Ons, m. badacz. 
Quaesitum, i, n. pytanie, accipe 

quaesiti causam. 
Quaeao, ąuaesiri, 3. prosić, z nasi 

QURe*tóriui 

ut i tryb. łącz. ąnaeso 6 Tobia, 
nt mihi detis b&nc Teniam; z s&" 
mym tryb. łącz.; ąnaeso, qu*e- 
sumus używa się często bez rzą¬ 
du, nawiasowo: tn, ąnaeso, W*5- 
bro ad me scribe; proszę cię, siu* 

cbajno, dla Bogal 
Quae*tlculua, i, m. mały zysk. 
Qusestlo,onis, i. zapytywanie, ba¬ 

danie, captizorum; magna quae- 
stio est, ważne jest zapytam©; 

ąnaestionis res est; res in ą®**5" 
stione vcrsatnr, zachodzi pyta¬ 
nie; in ąnaestionem vocare, ba¬ 

dać; szczegół, badanie 
ąuaestionem decerncre; qu. nabe- 

re (alicujus rei, de lub ex aliąuo, 
de aliąua roi; ąuaestiones perpe- 
tuae, badania sądowe tyczące aię 
przestępstw kryminalnych, odby¬ 
wane pod przewodnictwem preto¬ 

rów od r. 149 przed ChT., judex 
ąuaestionis, naczelny sędzia w ba¬ 
daniach spraw kryminalnych; l) 
przedmiot badania, rzecz do mo- 

wienia wzięta, zadanie, główny 

punkt, o który idzie, qn. de na¬ 

tura deorum; Acadeuiica. 
Quaeatiuncula, ae, i. małe pyta¬ 

nie, badanie. 
Q.uaestor, oris, *»• kwestor, z po¬ 
czątku sędzia do rozstrzygania 
spraw kryminalnych; 2) urzędnik 
zawiadujący skarbem publicznym; 

ąuaestor urbanns, aerarii lub sa¬ 
mo ąuaestor; 3) pdźiiićj konsulom, 

pretorom udającym się na pro- 
wincyą dla objęcia jćj zarządu do¬ 
dawano kwestora, do którego 
azczególnićj skarbowość należała, 
ąueastor pmincialis, proąnaestor. 

Q,uae*tOriu*. a, nm, tyczący się 
kwestora, od niego pochodzący, 
kwestorski; porta, brama w tej 

stronie obozu, gdzie był namiot 
kwestora; neaow. qoac6toriunł, 

iił tt. namiot kwestora w obozie; 
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2) będący w charakterze kwesto¬ 
ra, mający stopień kw., legatus; 
maml quaestorius, były kwestor. 

Qoa«ata6su8, a, um, korzystny, 
zyskowny, mercatnra, ager, anons, 
res; est multo quaestuosius; 2) zho- 
gacony, gens naTigiorum spoliis 
ąuaestuosa; 3} piinnjący zyskn, 
chciwy, homo. 

QuMstfira, ae, i. urząd kwestora, 
kwestora; także; kassa kwestora; 
translator ąoaestorae, 

Quaeetus, as, **. nabytek, pecu- 
niae; stąd; a) przemysł, rzemio¬ 
sło pracujących za nagrodą, śro¬ 
dek utrzymania się, improbantUT 
ii qnaestus, qui in odia hominnm 
incurrunt; 6) zysk, korzyść, quae- 
stni habere «iiquem lub aliquid, 
zysk z kogo lub z czego ciągnąć; 
peenniam in qnaestu rclinąnere, 
dać na procent; antnmnns gratis 
Ińbitinae qnaestus acerbae, poet. 
o wielu umierających w porzeje- 
siennćj. 

QuaUs, e, jaki. w zapytaniu: co 
za jeden, onalis est istorum ora- 
tioV co to za mowa tych ludzi? 
w znaczeniu wzgl.: jaki, z nast 
talis lub bez niego, qualem nosti 
talia est, jest takim, jakeś go po¬ 
znał; nicozu. quaie, jakiekolwiek, 
mające jakąś własność. 

QualUoumque, qualecumque, ja¬ 
kikolwiek, jakiehądż własności ma¬ 
jący, nieozn. homines, locur, 
w znacz, względ. z nast. talis, 
qualescnmque — viri fuorint, ta¬ 
lem cmtatem fuisse. 

Q.uaHtas, atis, i. jakość, własność, 
przymiot. 

Queliter, pnysl. jak, jakim sposo¬ 
bem, równie jak. 

Q,uaUtercumque, jrriytl. jakkol¬ 
wiek. 

doitaw, i, n. i qualus, i, as. 
koszyk 

Quam, przyit jak, zwykle z odpo- 
wiednićm sobie tam, nemo tam 
mnita scńpsit, qnam sunt nostra; 
szczegół, ą) ze stop. najw. i ze 
słowem posse lub bez posse, tak 
jak można, ile być może, de qno, 
quam verisse potero, dicam; re 
frumentaria, quam celerrime po- 
tuit, comparata; qn. mazirna pos¬ 
zum tece dito, tak mocnym gło¬ 
sem, jak tylko można; także: quam 
macimus numerus, jak najwięk¬ 
sza być może liczba; qm plnrimi; 
qu. angustissimo, longisslmo, diu- 
tissime, latissime, qu. primmp, 
jak można najprędzej; poet.; noctc 
quam longa est, przez całą noc; 
b) quam, po stop. wyż. jak, ma¬ 
jor qnam qui-, większy, jak ten, 
który-; major qnam ut-, większy 
jak aby-; non quidqnam libentins 
facio, quam ad te scribo; nihil 
optabilius, qnam dignitas; longior 
qnam Jatior, więcej mający dłu¬ 
gości, jak szerokości; non acrior 
quam portinacior, równie natar¬ 
czywy, jak uporny; takie po sło¬ 
wach: maile, praestare, telle, eta¬ 
tu ere, a szczegół, po wyrazach 
porównawczych, mianow.: aeque, 
snpra, nitra, contra, secus, ali- 
ter, alins i t p.; także: ne quis 
Asiae rex sit, quam Ule; qnam 
pro, jak w stosunku do, castra 
metatus lałius, quam pro copiis; 
dimidium trihuti, quam quod pen- 
dere soliti erant; nakoniec po stop. 
najwyż., cum tyranno, quam qui 
unquam saerissimu; c) quam przy 
wyrażeniu czasu: jak, niż gdy, 
potćm gdy, reculis mnltis antę, 
qnam-; serto fere anno, quam-; post 
annnm qnartum qnam-; postea rero 
quam-; Ticessima die quam ciea- 
ius erat, dictatura se ahdicarit; 
haec epistoła est pridie data, qnam 
illa; 2) dla oznaczenia stopnia: 
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jak, jak bardzo, jak mało, szczegół, 
przy wykrzyknieniachj quam fą- 
suiliariter; quam illius diei cogl- 
tatio doleciał. 

Cłuamdiu, pnysl. jak długo, taK 
długo jak, dopóty dopóki. 

Quemllbet, przytl. ile się podoba, 
podług woli, qn. lambr otio; cho¬ 
ciażby nawet, q. infirmas adjnyet 
ira manus. 

Guamobrem, przy ii- pyt. i wzgl: 
dla czego, czemu, dła jakiej przy¬ 
czyny; dla tego, przeto. 

Qoamplorlmuji,qnamprimnm, patrz 

quam. . 
Qimnęuam, chociaż, lubo, 

z nast. tamen lub bez tamen, z try¬ 
bom oznaj.; 2) jednak, wszakże, 
poprawiając rzecz w mowie, quam- 
qoam qpid loquor? 

G>a*mris, przytl jak chcesz, ile 
chcesz, ąnamyis multos proforre; 
dla oznaczenia stopnia: bardzo, 
quamńs copiose diwre; 2) tpój. 
chociaż,lubo, zwykle z tryb. łącz. 
qu. in rebus turbidis siut. 

Gu&nam, prsyil. którędy, quuai 
circumspectaret, quauam transi- 

Tont. 
Guandiu, patrz qnamdin. 
OUando. 1) przysl pyt lub wzgl. 

o! rus, qua«do ego te aspiciam, 
nuando te risuri essemus, nonjpo- 
tui suspicari; nieozn.: kiedy .ot- 
wiek, ponum, ne, si,nnm quau- 
dc amici novi yeteribus sint an- 
teponcndi; 2) tpoi- przyczynowy, 
ponieważ, quando unam sociota- 
tem esse yolumus; czasowy, gdy, 
kiedy, tum, quando misimus. 

Qaand.octun<łuo, przytl kiedykol¬ 
wiek, qu. trabunt inyisa nogotia 
Boaam; kiedyś, qu. mihi poeuas 
dabis; czasem się rozdziela, quan- 
do consumet cumque. 

Guandoęua, przytl kiedykolwiek, 
qu. trabet; kiedyś, nequ. p*rrn» 

bic ignis incendium ingóns exsu- 
adtet; ponieważ; zamiast et quando. 

Qu»ndoquldom, tpój- gdyż, po¬ 
nieważ, kiedy właśnie. 

Guanquam, patrz quamquam, 
Guantitaa, &us,-i. wielkość, mno¬ 

gość, ilość, u późn. pis. 
Quanto, patrz quantns. 
Guantopóre, lub quanto opero, 

z jak wielką pracą, starannością; 
stąd: w jak wysokim stopniu, jak 
bardzo, ile; często: z odpowie¬ 
dnim: tanto opero, tak bardzo. 

Qnaatulda, a, um, jak mały, jak 
drobny, jak szczupły. 

Gaantulusoumąae, quantmlacum., 
quantulnmc., jakkolwiek mały, de 
hac mea, qnantulacumque est, 
scientia; rzeczom, w rodź. *. jak¬ 
kolwiek mato; czasem 6i« rozdzie¬ 
la: quantnium id cumque est. 

Guantum, patrz qnantus. 
GnantumrU. ile chcesz, wiole, 
bardzo, quautnmvis licet ezcel- 
las; chociaż, lubo, Ule catus, qu. 
rusticus. 

Guantue, a, um, 1) względ. w od¬ 
niesieniu do przestrzeni, liczby, 
czasu, mocy i znaczenia: jak wiel¬ 
ki, jak znaczny, jak długi, jak 
mocny i t. p.. qnot, quautas, 
quam ineredibiles hausit crudeh- 
tates; qnantos acems scelerum 
ręperietis; z poprzedzającćm tau- 
tns, Uk wielki, quantus, jaki lub 
jak, tan tam dimicationem, quanta 
numąuam fuit; ze stop. nąjw. i slo- 
wcm posse, oznacza natężenie, 
czyli nadaje większą moo przy¬ 
miotowi, tauta est inter eos, quan- 
ta esse potest inarima, moru® 
distautia, jaka może być najwięk¬ 
sza; quauta maiima poterat tri; 

■nantis maiimis poterat itiuerl- 
bus; 2) rfiecsoic. cjuaotum (jako 
przyp. i i 4), jak wiele, samo 
lub z przyp. 2, qu. importunitatl*; 
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qnantnm in i psia. fuit, ilo mogli; 
in ąuantum, jak dalece; quanti, 
do oznaczenia wartości, ceny, jak 
drogo, jak wysoko, emit tanti, 
qnanti Pythius roluit; ridc, quan- 
tj apud nos sis; quanti qnauti, 
tak drogo, tak wysoko, jak tylko 
być może; nakoniec 6. przyp. 
quanto, przy stop. wy ż. tudzież 
przy słowie praestare i innych 
tkających znaczenie wyźszoścr. ile, 
o ile, im, tćm, quanto diutins 
cousidero, tanto miki ros Tidctor 
obsenrior; qnanto praestat; o ilo 
jest wyższym; quanto anteeede- 
bat; 3) przysl. qnantum, jak wie¬ 
le, quantum potest, quant. sen- 
tio; quantum przy stop. wyż. 
z nast. eo, im, tern, quantum ma- 
gis insinoabant, eo magis-; przy 
stop. najw., quantom maruna po- 
tuit Toce, jak mógł najgłośniej; 
także: quantum potes, ile możesz; 
4) zr pytaniach i wykrzyknieniech; 

uantum mutatus ab illo Hectore! 
) ąnaiitus, ironicznie, jak mały, 

nequaqnam cum qnantis copiisan¬ 
tę tenuerat ad Pachynum claasem; 
homnnculi qnanti estisl 

Quantu*ouinque, quantac., qnan- 
tumc. jakkolwiek wielki,bona quau- 
tacunqne erant; przysl. quantum- 
cnmqne, ile tylko, debeo, qn. 
possim; 2) jakkolwiok mało zna¬ 

czący. 
ftuantuelibet, ąuantalqnantnml-, 
jakibykolwiek wielki. 

Q\iantuuvi8, quantav., quautnmv,, 
jakibykolwiek wielki. 

(Juapropter. przysl. dla czego, cze¬ 
mu, ąoid sit. qnapropter te evo- 
caio jussi; 2) przeto, dla tego, 
quapr vos moneo. 

Q,uaie, przysl. przez co, multas 
res in edictum addidit, qnare lu- 
mria reprimeretur; 2) dla czego, 
ncscio quare; quid cansao fuerit. 

qnaro cousilium mntaris; 3) stąd, 
przeto, zatćm. 

ftuartanus, a, um, do czwartego 
nąlożący; szczegół, co czwarty 
dzień przypadający, febris quar- 
tana lub samo quartana. 

Quartariue, ii. rn. ćwierć, albo 
czwarta część miary. 

Quartu*,a, um, czwarty, qn.de- 
cimus, czternasty; przysl. qnartum 
lub qnarto, czwarty raz. 

Q,uaai, przysl. jak, jako, quasi pa- 
rens; qn. pueri; jakby, jak gdy¬ 
by, quasi consilii sit res: często 
w połączeniu z ita, sic, perindc 
proinde, tam, idem i t. p., sic 
aride arripui, quasi Tellem-; c) o- 
koło, prawie, quasi decem fiscos: 
est cnim quasi in ęitrcma pagin*. 

QuMiU.ua, i, m- i qnasillum, i, 
n. koszyk na wełnę do przędziwa. 

Q,uBRi&tlOi <5nis, 2. poruszenie, 
wstrząśnicnie, capitis. 

Quasao, 1. wstrząsać, poruszać, 
alas, capnt, hastam; ramum super 
tempora (uderzać) poct.; często ja- 
ko skutek: stłuc, zbić, rozbić, 
podziurawić, nnves quassatac (po¬ 
dziurawiono); classis Tentis quas- 
sata; quassata muri, rozwalmy 
mnru; — przenoś, skołatać, za¬ 
chwiać, nadwerężyć, osłabić, qnas- 
satarespublica;2) niepraech. wstrzą¬ 
sać się; jako skutek, następstwo: 
chrobotać, siliqua qnassaute. 

Ouassua, a, um, tmiesl. patrz 
qnatio. 

Q.uassus, ns, m. wstrząsnienie. 
(Juateficio, t5ci, 3. wstrząsnąć, 
zachwiać, aliquem. 

Quatenu3, przysl. póki, do jakie¬ 
go kresu, qu. tuto possent, Ita- 
liam spectatnm irent: — przenoś 
ą) jak daleko; qn. amor in ami- 
citia progredi debeat; i) ponie¬ 
waż, q- Tirtntem odimns; 2) w od- 
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niesieniu do emu: jak długo, qu.. 
haberem. 

auuter, prtytl czterykroć; ąu- de- 
cies, czternaście my; ter et (aut) 
qnater i terąne ąnaterąue, wiełe- 
kroć, bardzo, wielce, terąne ąua- 
terąue beati. 

(łuateml, ae, a, po czterech. 
Quatio, ąuassi, ąuassnm, 3. wstrzą¬ 
sać gwałtownie, poruszać, alas, 
caput, aquas, silras; poet-: risu 
populum, śmiech mocny wzbu-* 
dzać; uderzać, trącać, ąuatit uu- 
guia campum; aliąnem prae se, 
pędzić przed sobą; jako następstwo: 
rozbić, roztiuc, uinros arietibus; 
ąuassae naves; ąuassimuri;—prze¬ 
noś. mnlto tempora ąuassa mero 
(o człowieku pijanym, rozmarzo¬ 
nym, odurzonym); trapić, aegri- 
tudiue; dokuczać, nękać, oppida 
bollo; mordować, męczyć, equum 
cursu; także: artus; vox ąuassa, 
glos zwątlony. 

ftuatriduum, i, n. przeciąg czte¬ 
rech dni. 

ftuatuor, i ąuattuor, cztery, 
auatuordeclm, czternaście, sedc- 
re in ąuatuordeclm (ordinibus), 
siedzieć na widowisku na 14 la¬ 
wach dla stanu rycerskiego prze¬ 
znaczonych; należćć do stanu ry¬ 
cerskiego. 

Qn»tuorvirl. orum, m- zgroma¬ 
dzenie składające się ze czterech 
urzędników najwyższych w mia¬ 
stach wolnych i osadach czyli 
w municypiach i koloniach; stąd: 
ąnatnorrlrltns, us, ». urząd czte¬ 
rech mężów. 

ftu*. tpti- i, kładzie się zwykle 
po iryrazta i * nim się 7rasta; 

niekiedy stoi nie przy właściwym 
wyrazie: pacis erat mediusąue bel- 
li = belli pacisąue; terra dum 
eeąulturąne marł—terra mariąue; 
czasem kilka razy się powtarza: 

sideraąua ventiqne; tectumąue ła- 
remąue armaąue; ąue-et, tela in 
hostem, hastaąne et gladius; et- 
que, et laudes gratesąńe; 2) cza¬ 
sem wyjaśnia: to jest, largitiones 
temeritatisąue inritamenta; 3) al¬ 
bo: praecipitare, snbjectisąne u- 
rere flammis; 4) lecz: nihil remit- 
tere dehemus, dareąue operom. 

Q.uele, dzw. = ąnibus. 
Qu#madmodum, przytl. jak, w ja¬ 
ki sposób, praescriberet, qu. utc- 
retnr: qu. spero; z nast, sic, ita, 
eodem modo, itom i t. p. qaem- 
adnodum soies, sic de aaicitia 
disputabis., 

Queo, qnivi, lub qnii, ąuftum, 
ąulre, módz. 

ftueroStum, i, n. las dębowy. 
Qaeroeua. a, um, dębowy. 
Queroua,ns ś. dąb,poświęcony Jo¬ 
wiszowi; 2) poet. wieniec z liści 
dębowych który dawano jako na¬ 
grodę za ocalenie obywatela w cza¬ 
sie wojny, umbrata gerunt cirili 
tempora ąuercu. 

Ąueróla, ae, i. użalanie się, na¬ 
rzekanie, de injuriis; epistoła ple¬ 
na ąuerelarum; poet. odnosi się 
do zwierząt i przedmiotów żrio- 
suy ton wydająoych, mngiro bo- 
ves, atąne omne ąuerelis impleri 
nemus; ąnorelas, qnas tihia fun- 
dit. . 

Q,ueribunduat a, um, użalający 

się, vox. 
Querim6nia, ad i. użalanie się , na- 
rzekanie, rersihus impariter junc- 
tis ąnerimoniae inclusae; skarże¬ 
nie, criminis, t. j. de crimine; Eo- 
mae ąnerimoniae de injuriis ha- 
bebantur. . 

Q.neror, ąnestus, 3. żalić się, na¬ 
rzekać, uskarżać się, mum fatum, 
omnia; injnriam; rerba, żałosne 
wyrazy wymawiać; multa qne- 
rens, mocno się żaląc; de aliąno 
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lut; de ahąua re, de Milone m- 
pulso, m wygnanie Milena; de 
injnria; » 4 przyp. 1 tr. bezok., 
qnerebatur abesse tam diu; apnd 
Miquem; cnm aliqne lub alicui 
aliqoid Inb de aliąua re, przed 
kim o co; z nast. qnod, legatos 
miserunt Athenas questum, quod-; 
poet. o zwierzętach lab przedmio¬ 
tach smutny glos wydających: 
qaeruntar in silvis arcs; flebilo 
nescio qnid ąutritar lyra. 

Querulua, a, ara, żałośliwy, skłon¬ 
ny do żalenia się, senex diffici- 
lls, qnerulns, laudator tempons 
acti se pnero; doloT; vox, sonns; 
o zwierzętach i narzędziach mu¬ 
zycznych wydających glos żało¬ 
sny, poet : cicadae; qnernins vo- 
lncram nidas; flebiles percurrit 
polUce chordas. 

Qa«stu«, as, m. żalenie się, na¬ 
rzekanie, eShndit pectore questus; 
poet. e słowika: maestis Ute lecą 
qnestibns Implet. 

1. Qul, qaae, qncd (w 6 przyp. 
qni zamiast qno i qua; ąncis lab 
qtiis zamiast qnibns; 1) względ. 
który, która, które, z poprzedza¬ 
jącym lab następującym w yrazem 
wskazującym (mianew. is) stosuje 
się w rodź. i licz. do wyraża, do 
którego się odnosi, i albo okre¬ 
śla go ściślćj, albo przedstawia 
w związku z tryb. łącz. zamiar 
lub skutek; po wyrazach is, talis 
1 t p. podignus, idonens, it. p., 
dignus sum, qni koder; nemo 
est tam ałflictns, qui non possit; 
po esse, reperire, iureuire i t. p. 
z tryb. ozn. Inb łącz., sunt, qnos 
jorat; est, qni nec retem pocula 
Massicł spernit; eront, qui me 
finzisse loquantur; czasem qni 
nie zgadza się w rodząjn z po¬ 
przedzającym, lecz z następnym 
wyrazem: locns in carcere, qnod 

Tullianan appeilatur; domietlia. 
qna* nrbes dicimus: animal ple¬ 
num ratioais et consilii, qnem to- 
camns homintm; niekiedy w przyp. 
stosnje się do wyrazu poprzednie¬ 
go, eornm, qnorum consnesti; bj 
quod używa się w zdaniach na¬ 
wiasowych, serri, qnod nonęoar 
antea, manumissi et milites facti 
sunt, co nigdy przedtem nie by¬ 
ło, nie miało miejsca; obsides, 
qnod nnlli antea, Persae ói de- 
derunt; częścićj w tym razie kła¬ 
dzie się id qnod, compluribus na- 
ribus fractis, magna, id qnod 
necesse erat accidere, totins ezer- 
citns pertnrbatio facia est; 2) 
w zapytania i wykrzyknienin: Xc- 
nophon qni Tir! co to za mąż. 
qni mc est confidcntior? 

2 Ciał, dawny przyp. 6 od powyż¬ 
szego qaj; .a) względ. in tanta 
paupertate dcctssit, ut, qni effor- 
rotnr, Y:X rcliąuerit, za co byłby 
pochowany; habeo, qni u tar; ó) 
w pytaniu jak, jakim sposobem, 
qoi potest esse in ejus modi trnn- 
co sapientin? qui lit Maecenas? 

Quia, tpój. ponieważ, bo; poet.: 
quiane, czy dla tego, qniane au- 
zilio jorat antę leratos? quianara, 
dla czego? qoianam sententia to- 
bis rersa retro? 

Quicquam, patrz quisquam. 
4i.uk a \ld, patrz qnisqnis. 
Q,uioum, patrz cum. 
Qulcumqoe, qnaec., quodc,, kto¬ 
kolwiek, cokolwiek, jakikolwiek, 
wszelki, przym. i neczow. qua- 
cumquo rationo potui, placari; 
fortunam, quaccumqne accidat, 
ecperiamur; quicuinque is est, kto¬ 
kolwiek ten jest; ut, quodcumque 
relief, licem facere; boc, qnodc, 
est lub rides, to wszystko; qnod- 
cnmque est Incń, cały zysk. 

Q,ulci, patrz quis. 
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Quldam, ąnaad&m, qnoddam, zai- 
nek nieotn.jprzym. jakiś; ąnidam, 
ąnaedam, ąuiddam, rzeczom, ktoś, 
coś (kiedy jakićj osoby lub rze¬ 
czy wymienić lob przynajmnićj 
bliżćj oznaczyć nie możemy lob 
nio chcemy) z przyim. ex lub de 
i przyp. 6; ąuiddam dizinum, coś 
boskiego; inanimnm ąuiddam, coś 
nieżywego; ąuiddam mail, coś 
lego; w licz. mn. niektórzy pe¬ 

wni, niektóre, pewne, ąnaedam 
pewne rzeczy, in ąuibusdam, 
w pewnych względach. 

Quidem, spój. właśnie, wprawdzie, 
consules bonos ąnidcm, sod dun- 
taxat bonos; dobrych wprawdzie, 
locz tylko dobrych; oritur et qni- 
dem aliąuot diebns, i właśnie 
w kilku dniach; przynajmnićj, mi¬ 
ki ąuidem eae cerae zidentur; 
zaiste, fratris me ąuidem pudet, 
ąuidem—sod lub zerum, wpraw¬ 
dzie—ale; ne—ąuidem, ani—na- 
wet; sl ąuidem, jeżeli właśnie, 

tłuidnam, patrz ąuisnam. 
(żuidpiam, patrz ąiiispiam. 
ćluidąuid, patrz ąuisąuis. 
Q,ules, Etis, i. -wypoczynek, wy¬ 
tchnienie, wczas, laborum; 86- 
nectutis; ąuietem capere, wypo¬ 
cząć; mianow. spoczynek nocny, 
sen, alta; in ąuiete, wo śoie; trar 
dere se ąuieti, ndać się na spo¬ 
czynek; iread ąnietem; 2)śmierć, 
dura; 3) spokojne życie, pokój, 
diutnma; 4) umiarkowane powie¬ 
trze w czasie wiosennym, si non 
tanta ąuies iret frigasąne calo- 
remątte inter. 

Q.uieeco, ąuiSzi, ąniótum, 3. spo¬ 
czywać, w szczegół, aj spać; poet.: 
o umarłych, sodibus ossa quie- 
runt; b) ustać, zaprzestać, wstrzy¬ 
mać się od czego, indoctua pilee, 
trochize, discize ąuiescit; 2) uci¬ 
szyć się, milczćć, ąuum ąui- 

escunt, probant; usunąć się od 
spraw publicznych, być nieczyn¬ 
nym, ąuiesccndnm in praesenti 
decTerorunt; w odniesieniu do 
wojny: zachować się spokojnie, 
nie nalcićć do żadnego stronnic¬ 
twa, quod ąuierim; poet o rzecz, 
nieżyw.: uspokoić się, flamma 
ąuiezit; alta aeąnora; — przenoś. 
AJ dozwolić, ąniescas: tamen qui- 
escat rem addnei ad interregnum. 
b) ustać, nie mlćć znaczenia, ni- 
wda ista potentia in hoc solo ge¬ 
nem ąniesdt; c) zostać nienaru¬ 
szonym, ąuietnra foedera; d) mieć 
pokój, nec nnąuam Syracusas 
ąuieturas, donec i t. d. 

Q,uićte, pnyel. o) spokojnie, zi- 
zerc; b) powolnie, bez zapału, se 
reciperc; ferre aliąuid. 

OnUtae, a, om, spokojny, amnis; 
ąer; fteąnor, poet.; 2) zachowu¬ 
jący się spokojnie, nie należą¬ 
cy do stronnictw, domi ąnietus 
fuit; w odniesieniu do miejseo- 
scowości: spokojny, wolny od za¬ 
burzeń, zamieszek, tribunal; res- 
publica, Gallia; a bello utąnieta 
esset prozincia; spokojny, łagodny, 
powolny, homo, animus, sermo. 

QuUibet, ąuael., ąnodl. każdy bez 
różnicy, wszelki, którykolwiek; 
w liczbie mn. wszyscy; rzeczom. 

ąnodlibet, cokolwiek; w znacz, 
wzgardl. ąuilibet, pierwszy lepszy. 

Q,uln, tpój. (z ąui i ne) 1) po 
przeczących zdaniach głównych, 
aby nie, ktoby nie, coby nie, 
czegoby nic, z tryb. łącz. nihil 
praetennisi, qnin scriberem; Mes- 
sanam tremo zenit, quln zideret, 
ąuum nemo esset, ąuin boc se 
audisse diceret; nihil est tam dif- 
ficile, ąnin ąnaerendo inzestigari 

ossit; non ąuin, nie dla tego źe- 
y nie, non ąnin ipse dissentiam; 

non ąuin breziter reddi respon- 
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sum potcrit, sed nt-; h) po sło¬ 
wach znaczących powątpiewanie, 
niewiadomość, położonych z prze¬ 
czeniem lub pytaniem, uon dubi¬ 
to, non ignoro, non est dubinm, 
qnis igr, o rat? i t. p, że, non du- 
bito, quin mircre, nie wątpię., że 
się dziwisz; quis ignorat? quin tria 
genem siut; także: negare non 
posse, quin rectnm sit; neque 
abest snspicio, quin ipse sibi mot¬ 
tem conscirerit, że sam sobie 
śmierć zadał; po słowach znaczą¬ 
cych przeszkodę, zwlekanie, wzbra¬ 
nianie, quin, tłómaczy się, aby 
nie, albo razem ze słowem przez 
rzeczownik słowny, ?ix re.sisti pos- 
se, quin obruatur res, zaledwie 
można przeszkodzić zniszczeniu; 
non poterit, quin acciperet, re- 
casare; 2) w zdaniach głównych 
quiu z tryb. ozuaj. przy zachęce- 
nin Jub wyzywaniu, w mowie 
ożywionćj, gwałtownej: czemu nie? 
quin conscendimus equos?; quin 
coutinetis vocem? z tryb, oznaj. 
rozk. Inb łącz.. U-lej tedy, nnże, 
quin tu uuo Torbo dic.; przy wzma¬ 
cnianiu wyobrażeń i stopniowaniu: 
nawet, i owszem qnin etiam, imo. 

Qninam, qnaen., qnodn., któryż, 
któraż, któreż? 

dnlnct, patrz quint-. 
Quincunx, uncis, n. pięć dwu¬ 
nastych części jakiój całości; po¬ 
stać piątki Rzymskiej (). Kształt 
ten był nżywany do sadzenia 
drzew, directi iu qni»cnncem or- 
diues; ohliąnis ordinibns in quin- 
enneem dispositis. 

Quinouplex, pllcis, pięciorakj. 
Ouindeciee, piętnaście razy. 
duindecim, piętnaście, qu-primi, 
piętnastu pierwszych senatorów 
wolnego miasta (municipium). 

Qulndeelmrii4, orum, tn. zgroma¬ 
dzenie złożone z piętnasta mężów, 

mianow.: qu. sacris facinndis lub 
samo qu., zgromadzenie kapłanów, 
którym straż ksiąg Sybillijskich 
była powierzona. 

duingeaarlu*, a, um, z pięciuset 
składający się. 

duingeni, ae, a, po pięćset, 
duingentesimui, a, um, pięć¬ 
setny. 

dutngentt, ae, a, pięćset, 
duingentiee, pięćset razy. 
dutnl, ae, a, po pięć; quini deni, 
po piętnaście; quini riconi, po 
dwadzieścia pięć. 

dulnlmo, patrz quin. 
dulnęuagini, ae, a, po pięćdzie 
siąt. 

duinęuagimmus, a, um, pięć¬ 
dziesiąty ; rztczow- quinquagesima, 
ae, ż pięćdziesiąta część, gatu¬ 
nek podatku. 

Quinquagies, pięćdziesiąt razy. 
Quinqu&guita, pięćdziesiąt, 
duinęuatrus, uum, i. uroczystość 
na cześć Minerwy obchodzona 
przez dni pięć, majores, minores. 

duinqne, pięć; quinqne primi, 
pięciu pierwszych senatorów wol¬ 
nego miasta (municipinm). 

Qulnquegbntiini, oram. m. Ind 
w Cyrenaicc; także: Quinquegen- 
tianae nationes. 

QuinquenuaUs, e, pięcioletni, to 
jest, co pięć lat odbywający się 
albo pięć lat trwający. 

Qnlnqueimla, e, pięcioletni, ma¬ 
jący lat. pięć, vinum; lub poet. 
obchodzony co lat pięć. 

duinąuennium, ii, ». przeciąg 
lat pięcia. 

Quinqaepartltus, a, um, na pięć 
części podzielony, 

duinąueremla, e, mający pięć 
rzędów wioseł; rztczow. i, okręt 
o pięciu rzędach czyli lawach dla 
robiących wiosłami. 

duinquovlr, riri, zwykle w licz. 
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mb. zgromadzenie z pięciu mę¬ 
tów złożone, urzędnicy, którzy 
się zajmowali rozdzielaniem grun¬ 
tów, naprawą murów i uregulo¬ 
waniem wypłaty długów i Ł p.; 
quinquevir5tus, us, m. urząd pię¬ 
ciu mężów. 

Qulnquies, pięć razy. 
Onlntanus, a, um, do piątego na¬ 

leżący; rzecsow. quiutana, ae, i. 
jedna z ulic obozu, która także 
służyła za targowisko. 

Qumtiaaua, patrz Quintius. 
{łntntUia, is, m. mensis, lub sa¬ 
mo quin, piąty miesiąc zaczyna¬ 
jąc od marca, późnićj Julius na¬ 
zwany. 

ttulnttus, ii, nazwisko Bzymskie- 
go j-odu, przym. od Kwincyu- 
sza nazwany; stąd: Quinti5nns, a, 
um, do Kwincyusza odnoszący się. 

Quintua, a, um, piąty; przysł. 
quintum, w odniesieniu do czasu: 
po raz piąty; quinto, na piątem 
miejscu; u późn. pis. w odniesie¬ 
niu do czasu, po raz piąty. [skie. 

Q,umtus, a, um, przedimię Rzym 
Q,nintusdeeimus, a, um, pię¬ 
tnasty. 

(łuippe, spój. służy do zapewnie¬ 
nia i udowodnienia; zapewne, zai¬ 
ste, jużci, quippe vides; quippe 
retor fatis, zapewne losy są mi 
ua przeszkodzie, (ironiczuie); mo- 
Tet me quippe lumen cunae; 2) 
jako, Dcmocrito, ąuippo homini 
erudito; diis carus ipsis, quippe 
teretquater anno rerisens aequor 
Atlanticum impune; quippe qui, 
jako ten który; qu. quum; qu. 
ubi, mianowicie gdy. 

Quipplam( patrz quispiam. 
Q.uirfcia, ae, i. jeden z oddziałów 
Indu Rzymskiego, tribus. 

Ontrlnus, i, m. wojowniczy, tak 
zwano Rotnulusa po jego ubó¬ 
stwieniu, tudzież Augusta; stąd: 

a) Quirinus, a, um, Kwiryńaki, 
Kwirynalski, collis; b) Quirinil)s, 
e, Kwirynalski, do Romulusaod- 
uoszący się; rzecsow. Quirinalia, 
ium, n. uroczystość obchodzona 
na cześc Romulusa d. 17 lutego. 

Quiria, patrz Quirites. 
ftutrttatio, onis, i. żałosny krzyk, 

wołanie o pomoc. 
Quirites. ium lub um, Kwiryci, 
mieszkańcy Sabinskiego miasta Du- 
res; po złączeniu się Sabińczy- 
ków z Rzymianami, Rzymian tak¬ 
że nazwano Quirites; populus Bo- 
manus Quiritium lub pop. Bom. 
Quiritesque lub Quirites Romani 
lub populi Romani Quirites; w licz. 
poj. Quiris, Itis, Kwiryta, Rzym¬ 
ski obywatel. 

QuirIto, Sre, i dep. ąuirttor, 5ri, 
właść. wzywać pomocy Kwirytów; 
stąd: uskarżać się, żałośnie krzy- 
czćć, o pomoc wołać, toi quiri- 
taułium. 

1. Quis, quid, za im. pyt. 1) ne¬ 
mie-. kto? co? qnid z przyp. 2 
co, jak wiele, quid pictarum tabu- 
lńrum; quid inimicitiarum; przysł., 
quid? co? jak? jako wyraz podzi- 
wienia i niechęci: quid? tu mehoc 
tibi mandasse existimas? jakto? ty 
sądzisz, że tobie to poleciłem?; 
quid? enndem destituisti?; często 
także: po co? dla czego? farę, quid 
veniaś?; sed quid argumentor? quid 
ita? 2) pnym. co za jeden, jedna, 
jedno, rogitat, quis rir esset; quid 
hominis sit, co to za człowiek?; 
quid hoc rei est? co to znaczy? 
qttid causae est? 

2. Quia, quid sarn. nieozn. ktoś, 
coś, rzecsow. z przyp. 2 si quid 
secundi ereuisset; si quid adrer- 
si accidisseL 

3. QuU,r=:quibns, patrz quL 
QuUn*m, quidnam, któż, kto też, 

cóż, quisnam tuebitur memoriam? 
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czasem znaczy kto, co, munąuis* 
nam praeterea? num quidnam am¬ 
pli us? 

tłulwpiant, qnaep., quodp., lub rzę¬ 
dów. quidpiam i quippiam, ktoś 
tam, ktokolwiek, coś tam, jakiś 
tam, si pecuniam cuipiam ade- 
mit; quidpiam, przysłówkowo, nie¬ 
co, niewiele, si grando quidpiam 
oocuit' 2) niejeden. 

Ąuteącam, quaequ., quidquam lab 
quicqnam, kto, ktokolwiek, co, 
et quisqu*m numen Junonis ado- 
ret praeterea? cnjusąnam imperio; 
nec quisqnam, i nikt; ne quis- 
quam, aby nikt, nec quidquain, 
i nic; nihil qnidqnam, nic wcale; 
qu. unus, ktoś, ktokolwiek, pierw¬ 
szy lepszy; nec qu. unus, ani 
jeden. 

Ąuisąue, quaequc, quodqne i qnid- 
qne, każdy, każda, każde, i zaim¬ 
kami sui, sibi, se, suus, kładzie 
się albo przed albo po nich; quum 
suo cuique judicio sit utenduro; 
qnisque suos patimur manes; di- 
cere nomine quemque suo; przy 
stop. wyższym, qno quisque me- 
lior est, im kto jest lepszy; przy 
stop. pajw., nobilissimns qnisque, 
każdy najszlachetniejszy, to jest, 
wszyscy najszlachetniejsi; doctis- 
simus quisque; antiquissi mum quod- 
que tempns, najdawniejsze czasy, 
także po liczebnikach porządko¬ 
wych : primo quoqne tempore łub 
die, jak tylko można najrychlej; 
quinto quoque anno, co piąty rok; 
primmn quodque videamns, co 
' najpierwsze zobaczymy; 2) = qui- 
cnnque, cujnsque populi cires 
vicissent. 

Qulsquillae, arom, i. Śmiecie, wy- 
rzutki;—przenoś.-o ludziach: mo¬ 
ttach, hałastra, stek, seditionis. 

Qultqui8, quaeque, quodquod i 
rzeczow. quidquid lub qnicquid, 

Ctuoad 

ktokolwiek, cokolwiek, którykol¬ 
wiek, jakikolwiek, quisquis es; 
quoque tempore fuerit; qui»quis 
erit ritae color; dicam, quoquo 
animo meauditurus est; z przp.2 
deorum quisquis amicior Afris; 
deorum quidquid regit terras; qu. 
lucis internitebat (wszystko świa¬ 
tło, któTe-); qnidquid malorum 
(wszystkie przykrości); quidquid, 
przysłówkowo, dokądkolwiek, im 
dalej, qu. progredior; quidquid 
proferent arma; 2) każdy, wszel¬ 
ki, quocumquc in loco quisquis est. 

dnltus, patrz queo. 
Q,ulvla, quaeris, quodvis, i rzeaow. 
quidris, każdy, ktokolwiek, co¬ 
kolwiek, wszystko boz różnicy, 
quivis unus, pierwszy lepszy. 

Q.-jo, przytł. względ. a) przy sło¬ 
wach bytności i spoczynku: gdzie, 
quo loci; stąd przenoś.: a) przed 
stop. wyż. albo: im, z uast ęo, 
tóm, quo difficilius, eo prmecla- 
rius; albo z nast. tryb. łącz.: aby, 
aby tćm, zamiast, nt eo; quo mi¬ 
nus, po słowach oznaczających prze¬ 
szkodę, si te infirmitas raletudi- 
nis tenuit, quo minus Tenires: p) 
przez co, skąd, dla czego, quo 
factum est, ut-, skąd poszło, ii-; 
4) przy słowach oznaczających po¬ 
ruszenie: dokąd, quo scelesti rui- 
tis? stąd przenoś: dla oznaczenia 
a) stopnia: jak daleko, do jakie¬ 
go stopnia, quo amentiae; P) ce¬ 
lu: do czego, quo tandem pecu- 
niaja? quo mihi forto nam? diiit, 
quo rellet aurom. 

Q,uoad. przysł. 1) w przestrzeni: 
jak daleko, dopóki, quoad progre- 
di potuerit;—przenoś, jak daleko, 
do jakiego stopnia, quoad possunt 
coguosci; qu. ejus facere possom, 
tyle, ile zrobić mogę; 2) w odnie¬ 
sieniu do czasu: a) dopóki, tak 
długo jak, quoad rizit, rirtutum 
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land* crCTit; ut, qnoad ille Tire- 
Wt, ipsi seenm esse non posscnt; 
łj> aż, fernim usque meo tenmt, 
„noad renuntiatnm est.ricisse Boeo- 
«OT; także * tryb. łącz.; V»* 
u*que, tak długo aż. 

duoolrca, tpój. pTzeto, ctasem si« 
rozdziela, quo, bonę, circa Tire 

beatus, poet. , 
Qaeeumqai),ftrzytl. dokądkolwiek, 
rozdziela się, quo nos cumqne le- 
wt meiior fortuna. 

Ouod (rod*- n. od 1. <pu), *) 
pr■a/ti. vzgl. ile, jak daleko, quod 
coatineu* memoria sit; quod sine 
iactnra fieri posset; est qnod 
itryb. lącr.., jest zasada, jest po¬ 
wód, est quod gratuler; Sn nem 
quod te des, nibil est, nie masz 
powodu, potrzeby; stąd; na po¬ 
czątku zdania, qnod. dla tego, 
quod te obsecro, ritae me redde 
priori; quod te oro; qnod si, a 
jeżeli, jeżeli więc, quod si tibi 
unquam sum visus foTtis; qnod in¬ 
si, i jeżeli nie, jeżeli więc nie, 
quod nisi assiduis terram insee- 
tabcre rastris; quod ubi, quod 
qumn, gdy przeto; 2) na począt¬ 
ku zdania: qnod, co się tyczy te¬ 
go, że; że, quod scribis te Tontn- 
rum; quod te petiisse dicis; przy 
oznaczeniu czasu: inde quod, od¬ 
tąd jak; dla oznaczenia przyczy¬ 
ny, ż,e, mirari, quod non rideret; 
fecisti mihi pergratum, quod li- 
brum ad me misisti; accusatus 
quod corrumperet juventut«m; con- 
solabar me, quod non dubitabam. 

O.uodammódo, ptzysł- poniekąd, 
w pownym względzie, niejako. 

Q.uoUbet, przytł- dokądkolwiek, 
dokąd się podoba. 

Qnom : quum. 
Qnomlnus, patrz qno- 
Qnom6do, jłrsjwf. jak, jakim spo¬ 
sobem. 

Q,notas 

Quomódooumque, przytt-jdtkol- 

wiek. jakimkolwiek sposobem. 
Q,uomódonam, pizytł. jakie prze- 

ClCe 
Quónam, przysl dokąd; - 

noś. do czego, quonam haec omwa 

auondam, przytl. niegdyś, prwfr- 
tóm, populus Bomanns qu. lenis- 
sim^s eristiaabatur; 2) melaedy, 

czasem, qu. suscitat Mnsa“’n‘'f“ 
dyś w przyszłości, nec Komula 

qu. se tellus jactabit. 
Qnonlam, spój- (od quum i J«n), 
bo, ponieważ, gdy. .... 

ftnóanam. pnysł dokądkolwiek, 

w którąkolwiek stronę. 
1. Quoqne, przysl- także, (me ki 

dzie się na początku). 

2. Quoque, 1) 6 P«yP- 04 

Quoqi dokądkolwiek, 

na wszystkie strony, 
ftuorsus, i quorsnm, przysl Jo- 

kąd, w jaką stronę; przenoś. 
d> czego? w jakim celu? qn. haee 

spectat tam louga oratio t 
ftuot, jak wiele, ile; quot tot, 
ile — tyle; tot - qnot; quot w- 

nis, corocznie. 

Q.uotenni*, patrz qnoŁ 
ftuotoumąue, ile tylko, 
tłuotenl, ae, a, jak wielo, jak 

CjuotldiŁnus, a, urn, codrienuy, 

usus, labor, suraptus; 2) zwyczaj- 

ny pospolity, vcrl>n* __ 
Quotidio, przysl. codziennie, 
auoties, i quotieus, pnysł. ilekroć, 

ile razy, toties - quoUes, tyle ra- 

<łnotle»ouTnque, przysl- ile nty 

tylko. 
auotąuot, ile tylko. 

Quotus, a, um, jak liczny, który 
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(z porządku), quota hora est, któ¬ 
ra godzina? quotS, o której go¬ 
dzinie? quofo quoque loco libebit, 
gdzie się tylko spodoba-, quota pars 
torrae, jak mała część ziemi; quo- 
t» pftrs laudis, bardzo mała część 
chwały; quotus enim quisque phi- 
losophorum invenitnr, jak mała bo¬ 
wiem jest liczba filozofów, quoto- 
cuique lorica est? 

Q.uotusoumque,qnotac., quotumc., 
jakikolwiek co do liczby, ilości, 
qu. pars, jakakolwiek część, choć¬ 
by najmniejsza. 

Quotusqulsque, patrz quotus. 
Q.uousque, przysl. jak długo, do¬ 
póki, do jakiego czasu. 

Q.uum, lub cum, daw. quom, spój. 
(od 1. qui); 1) przy oznaczeniu 
czasu a) gdy, w połączeniu z wy¬ 
razami czas wskazującemi, tum, 
tunc, nunc, jam, także: eo tempo- 
re; fuit qnoddam tempus, lub samo 
fuit,diesdeccm intercesserantitp.; 
quum rccte uayigari poterit, tum 
naviges; qnum primum, skoro tyl¬ 
ko; często także: quum repeute, 
qu. subito, qu. interim 1 t. p.; 
*) ile razy, quum ad aliqnod op- 

pldum Tenerat, in cubiculum de- 
ferebatur; reniebat in theatmm, 
quum ibi concilium populi habe- 
retur; c) odtąd jak, ranlti anni 
sunt, quum Fabsus in aere meo 
est; dj gdy, z tryb. łącz. czasem 
przeszłym niedok. lub zaprzeszłym 
dla wyrażenia czynności jednocze¬ 
sną; lub dawniejszej względem 
zdania głównego: qunm pluribua 
Terbie flens peteret, CaesaT manurn 
ejus prendit; Caesari quum nnn- 
ciatum esset, maturat ab urbe pro- 
ficisci; 2) że, quum imperium ab- 
rogabat, potorat videri facere id 
juste; praeclare facis, quum pne- 
rum diiigis; 3) chociaż, pauci po- 
tentes qunm tabulas emunt, tamen 
diritias rincere nequeunt; 4) przy 
oznaczeniu przyczyny: ponieważ, 
gdy, qua# quum ifa siat; 5) 
qunm—tum, jak—tak; nietylko — 
ale też, quum gloria-tum licen¬ 
tia; quum multas oommodilates 
amicitia contineat, tum illa uimt- 
rumpraestat; quum doctrina, tum 
imprimis pietate eicellens; b) 
quum marinie, szczególniój, wła¬ 
śnie. 

K 
B. jako skróceme—Roinanus w wy¬ 
rażeniu: S. P. Q. E. 

Babide, przysl. wściekle. 
Babidus, a,um, wściekły;—prze¬ 

noś. namiętny, gwałtowny, ira, fa- 
mes, rentns; — poet. natchniony 
duchem wieszczym, os Sibyllae, 
rahida ora qnierunt. 

Bables, Si, i. wściekłość, szaleń¬ 
stwo; — przenoś, gwałtowność, na¬ 
miętna uniesienie, animi; wzbu¬ 
rzenie, Tentorum, noti, coeli raa- 
risqu»; także o natchnieniu Sy- 
billi, rabie fara corda tument. 

Babio, Sre, wściekać się. 
Babióae, pnysł. wściekle. 
Babioeulus, a, um, nieco wście¬ 

kły; nieco zajadły, literae. 
Babiósus, a, um, wściekły, szalo¬ 

ny; zapalczywy, fortitudo; poet 
fugio Tabiosi tempora signi (o ka¬ 
nikule). 

Babirius, a, um, nazwisko Bzym- 
skiego rodu; stąd: BabiriStius, a, 
um, do Babiryusza odnoszący się. 

Babula, ae, r». zly adwokat, krzy¬ 
kacz. 

Baoemifer, a, um, grononośriy; 2) 
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n wieńczony gronami wtnnemi, Bac- 
chus. 

Baoemus, i, m. grono, szczegół. 
winne grono, lecti de rite racomi. 

Kaoiltua, a, um, nazwisko Krym¬ 
skiego rodn. 

Badi&tus, a, um, promienisty. 
Badicitus, przgsł. z korzeniem;— 
przenoś, zupełnie, do szczętu, cu- 
pidjtas est tolleuda atque eitra- 
henda rad. 

Badieula, ae, i. korzonek. 
Badio, i dep. radior, 1. rzucać pro¬ 
mienie, świecić, aliqua re; ra- 
dians, promienisty, luna, astra, 
radiantia lumina solis. 

Badlj», ii, m. pręt, laska; 2) szpi¬ 
ca u koła, radiis rot&rum districti 
pendent, wiszą wplecieni w koła; 
3) iglica tkacka, czółenko; 4) ga¬ 
tunek podlugowatych oliwek; 5) 
promień koła; b) promienie świa¬ 
tła, błyskawicy, słońca; radii au- 
rati, korona promienista, promie¬ 
niste otoczenie- głowy. 

BadU, Icis, i. korzeń roślin, drzew, 
warzywo, radices agere, puszczać 
korzeuie; segetem a radicibus 
imis evellerc, wyrywać i korze¬ 
niem; 2) osada języka, radix mi- 
cat ultima linguae; 3) podnóże, 
najniższa część góry, skały, domu, 
ab infimis radicibus montis; saxo, 
quod riva radice tenetur, 4) po¬ 
czątek rodu, iisdem, quod nos ra- 
dicibns natum; — przenoś, rera 
gloria radices agit; szczegół, po¬ 
czątek, źródło, patientiae; zasada, 
na którćj co polega, iis radicibus 
Cassium dełegit. 

Kado, rasi, rasum, 4. skrobać, 
drapać, gładzić, czyścić; szczegół, 
golić, strzydz, caput et superciiia, 
corpus; — przenoś, u poet. aj iść, 
jechać, płynąć mimo, litora (o że¬ 
glujących) ; raditur ultima meta 
(e jadących), zbliża się do kresu; 

posse pntes illos sicco freta ra- 
dero passu, że mogliby suchą 
nogą przebiedz przez morze; za¬ 
miatać, aquito radit terram; b) 
zrywać, unosić, spławiać, eurus 
radit arva imbribus. 

Baet-, patrz Bhaet. 
Bamftle, is, n. sucha gałąź. 
Bamentum, i, n. oskrobiny, opił¬ 
ki, trociny. 

Bamens, a, um, gałęziowy, z ga¬ 
łęzi, fragmenta. 

Ramn.es i Kamnenses, ium, ». 
jeden z trzech najdawniejszych od¬ 
działów ludu Kzymskiego (porów. 
Luceres i Tities), z których trzy 
tegoż nazwiska centurye jazdy po¬ 
wstały; poet Bamues = equitcs, 
celsi praetereunt austera poemata 
Bamnes. 

Bamóaus.a, um, gałęzisty, rozło¬ 
żysty, oornna cerri. 

Bamułus, i, m. gałązka. 
Barnaś, i, m. gałąź, właśc. i prze¬ 

noś.; poet. drzewo i jego owoce; 
w liczbie mn. rosochy, końce u ro¬ 
gów, rami łatę diffundnntnr. 

Bana, ae, ż. żaba; r. marina, ga 
tunek ryby morskićj. 

Banoiduo, a, um, zgniły, stęchly, 
zgorzkly. 

RanunculuB, i, m. żabka; żarto¬ 
bliwie: o mieszkańcach Uiubry 
w blizkości bagien Pohtyńskich 

Bapaoitas, Stis, i- drapieżność, 
skłonność do zdzierstwa, rabo- 
siostwo. 

Rapaz, Scis, gwałtownie porywa¬ 
jący, ogarniający, rentus, ignis;— 
przenoś, chciwy, z przyp. 2.; 2) 
rabuś, łupieżca, drapieżny, turem 
aut rapacem accusare; łupi; be- 
stiae; poet.: Orcus. 

Bapide, przytt. bystro; porywczo 
prędko. 

Bapłditu, mis, i. bystrość,pręd¬ 
kość, fiutami*. 
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Baptdus, a, en, bystry, gwałto¬ 
wał* porywający, o żyw. i nieżyw. 
istotach; poet.: gwałtowny, flam- 
zrta, ignis, Sirius, sol, aestus; — 
przenoś, oratio; rapidcs in consi- 
lils (porywczy, zbyt skwapliwy); 
2) drapieżuy, chciwy zdobyczy, 
ferae, poot. 

Baplna, ao, i. grabież, zdzierstwo; 
poet łup, zdobycz. 

Bapio, rapni, raptom, 3. chwytać, 
łapań, arna inanu; rapta hasta; 
flamm&m in fornite (zachwycić, 
złapać); rapinnt ruuntąue, poet, 
mianow. prędko zdobyć, castra 
urbesque primo impetu; Syriam; 
poot szybko przebiegać, sit ras; 
o wężu: immensos erbes per hu- 
mum (robiąc wielkie kłęby posu¬ 
wać się szybko); — przenoś, aj o 
rzeczach nieżyw. prędko przybie¬ 
rać, comae nigruin rap u ero colo- 
rem; b) porywać dla siebie, przy¬ 
właszczyć co, commoda ad se; rio 
toriae gloriam ad se; c) chwytać 
z pośpiechem, skwapliwie używać, 
occasionem de die; Yenerem, poet.; 
it) spiesznie odbywać, riam, nup- 
tias; 2) prędko zabierać, wydzie¬ 
rać, odrywać, scalas; piłam; cor- 
pus consulis, aures; ossa ab ore 
canrn; ab aede funale; lanceam 
ez manibus; repagula de poste; 
ab ubere inf-ntes; także aliąuem 
binc; capi a domo longius; ex 
subsidiariis manipolos aliquot in Iirimam aciem secum; Tura© mil- 
e populos; poet. o żegludze, jeż- 

dzie: per aeqoora turem; rapit 
ungula currus; rapimur rhedis; se 
r., pośpieszać; stąd w szczegół. «) 
gwałtownie co porywać, unosić, 
wlec, raptus Hector equis; lem- 
bum rapere, unosić z sobą (o rze¬ 
ce) u poet; do sądu, do więzie¬ 
nia i Ł p. ciągnąć, in jus ad re¬ 
gent; ad consułem; e carcere ad 

palum et nec«m; ad rapplictum” 
jako zdobycz zabierać, porywać* 
coenam; rirgiues; armenta fta- 
bulis; stąd: neaow. rapta, a*,*. 
branka, porwana kobieta, prop- 
ter raptarum injuriam; i rap¬ 
tom, i, a. zdobycz, rapto lub ex 
rapt® rirere; rapto gaudere; stąd: 
rabować, plondrować, Tillts; ra= 
piunt incensa feruntque Pergama, 
poet; o śmierci: porywać, wy¬ 
dzierać, amicus raptus; l&bor ra¬ 
pit, u poet; 4) — przenoś, limis 
(oculisj rapere, śpiesznie czytać; 
simul tecnm solatia rapto, razem 
z tobą porwane pociechy, t. j. zni¬ 
knęły, poet.; przynosić, dostarczać, 
ipsae res rerba rapiunt; porywać, 
prowadzić, in adrersum; animum 
in partes varias, poet; aliquem 
rapere in inridiam, in odium, 
wzbudzić nienawiść przeciw ko¬ 
mu; Tapi in errorem, być wpro¬ 
wadzonym w błąd; porywać, cią¬ 
gnąć kogo do czego namiętnie, 
homines huc illnc; rapi cupidita- 
te, unosić się chciwością; ad om- 
nos affectus impetu rapi; ad dl- 
viuarum rerom cognitionem rapi, 
brać się namiętnie do-; cupiditas 
ad oppugnandam Gapuam rapit; 
animus cupidine caecus ad incep- 
tum scelus rapiebat. 

Baptlm, pnytl. porywczo, śpiesz¬ 
nie, rem agere; r. aa utatione Cio¬ 
ta; haec r. senpsi. 

Bapto, 1. gwałtem ciągnąć, pory¬ 
wać, morem, conjugcm; śpiesz¬ 
nie posyłać, prowadzić, Iegiones 
buc ilłiic; włóczyć, poet.: Hocto- 
ra cłrcutn lliacos muros; riscera 
viri per siiras. 

Baptor, Sris, *». drapieżca, wy- 
dzieracz, porywacz. 

Baptus.us, m. porwanie, gwałto¬ 
wno zabranie t sobą. 

Bap&lum, i, n. rzepka 
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B&re, pnyti. rzadko. 
Bareaoo, 6re, stawać sięradkiśm, 
rozrzedzać się, nubila. 

Baritas, Stis, i. rzadkość, dziur- 
kowatość, in pulmonibus inest 
r.; — przenoś, rzadkość, osobli¬ 
wość. 

B&ro, rzadko, nieczęsto, prodest 
ontio. 

Banu, a, om, rzadki, dziurkowa¬ 
ty, cribrom; cienki, przezroczy¬ 
sty, tanka; 2) rozsypany, poje¬ 
dynczy, nieskupiony, loca, aedi- 
ficli: coma, racomi; w znacz, wo- 
jentfćm: porozdzielany, rozsypa¬ 
ny, rari magnisque interrallis 
proeliantur; rari ©quis insidentes 
jurenes; rari ordines; rarioracies; 
2) gdzie niegdzie znajdujący się, 
w malej liczbie, fontes; portus; 
genus (amiccmm); literae, bene- 
bciura; apparent rari nantes; opti¬ 
mum quidque rarissimum; orania 
praeclara rura: z przyp. 2: adi- 
tus, (rzadko przystępny, o osobie); 
także: nec Iliacos coetus nisi ra- 
rus adibat (rzadko); stąd: rzadki 
w swym rodzaju, osobliwy, od¬ 
znaczający się, rara quidem spo¬ 
cie, sed rarior arte canendi, u poet- 
i późn. pis. 

BatiUs, e, skrobany, wygładzony; 
2) dający się wygładzić, buxnm. 

Baater, stri, m. lub rastrom, i, *. 
motyka. 

Batio, oms, ż. racbonek, obracho- 
waiue, obliczenie, par est r. ac- 
ceptorum et datom m; rationem 
ducere, habere, referre, inire; 
rationes subducere, conficere, de- 
ferre i t. p.; przegląd statystycz¬ 
ny, carceris; interes, sprawa, ra- 
tio Gallicana, numaria, domesti- 
ca, fori judiciique; civitatis; co- 
mitiorum; i t. p. rationes publi- 
cae privataeque; rationes meao 
tuae i t. d-, mój, twój interes, ko¬ 

rzyść; rationes mess restrae sa¬ 
łat! anteposuissem;— przenoś, ą) 
obracbowanie, wyjaśnienie, zda¬ 
wanie sprawy, rationem habere; 
reddere alicujus rei, łub ali- 
cui; reposcere ab aliquo; initn 
subdućtaque ratione. Stąd: a)sto¬ 
sunek, wzgląd, rationem habere 
lub aliquid rationis habere cum 
aliquo (być z kim w stosunkach); 
także: ratio est lub lutercodit ali- 
cui cum aliquo, zachodzi stosu¬ 
nek ; rationem habere j ducere, 
mieć wzgląd, uważać na co, quo- 
rum (cirinm Bomanorum) vobis 
h&benda ratio est diligeuter; g) 
sposób, prawidło, scribendi; in 
diccndo; r. alicujus; ratio belli; 
rationes belii gerendi; contra ra¬ 
tionem belli; biec ratio ratom est; 
rationem inire, reperire, quaere- 
re; vitae rationes susceptae; om- 
nibns rationlbus satis facere; po¬ 
rządek, metoda, ratione et rił; 
r. et numero; modo et r.; lub urzą¬ 
dzenie , układ, własność, gatunek, 
sposób, pontis; rei militaris; yi- 
tae naturaequo nostrae; pecunia- 
rum; rationes ciritatum; jurta r.; 
quaraiione; alia ratione; oj obra¬ 
cbowanie umysłowe, myślenie, 
rozważanie; stąd: władza myśle¬ 
nia, rozum, rozsądek, roztropność 
i t. p. corpus ita afficiendum, ut 
obedire consilio rationique posait; 
homo rationis particeps; quod no- 
bis nulla ratione factum a Pom¬ 
pejo ridetur; ratione proridere; 
ratione ac consilio rincere; in iar 
tione esse; ratio non est z tryb. 
bezok. to nie jest zgodne z rozu¬ 
mem. Stąd: a) pobudka,powód, 
zasada, nostra coufinoare argu¬ 
mentu et rationibus; rationem ali-. 
cujus rei qnaerere, afferre, snbji- 
cere; ad hanc sententiam cumre- 
liquis causis haec quoque ratio 
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eos deducit, quod-; ea rationc, 
qua ratione; sposób dowodzenia, 
rozumowania, rationem conclnde- 
re, cogere: fi) zdania zasadnicze, 
system, umiejętność, ars.aut ratio; 
r. ant scientia; r. disciplinaque Stoi* 
contm; Epicnri r.; r. rirendi; r. 
cmlis; r. belli; 7) zdanie, sposób 
widzenia, mniemanie, in eam ra- 
tienem loqui, scribere; popularis 
(demokratyczny). 

Batioolnfttio, Snis, i. rozważanie, 
rozumowanie, wnioskowanie, wnio¬ 
sek. 

Batioainatlwus, a, um, oparty na 
rozumowaniu, z rozumowania wy¬ 
nikający. 

Batiocin&tor, oris, m. rachmistrz, 
biegiy w rachunkach; — przenoś, 
ut boni ratiocinatores officiorum 
esse possimus, abyśmy dobrze 
obrachować, rozważyć mogli na¬ 
sze obowiązki. 

Batiooinor, 1. obrachować, obli¬ 
czyć; — przenoś, a) rozważyć, ze 
zdaniem względ.-, b) wnioskować, 
wyprowadzać wniosek, ei eo, uti- 
le quid sit: inter se z nast 4 
przyp. i tryb. bezok. 

BationElis, e, tyoząey się rachun¬ 
ków, neczow. prowadzący rachun¬ 
ki, podskarbi, u późn pis; 2)od¬ 
noszący się do rozumu; rozumny. 

Batls, is, i. tratwa; poet. łódź, 
okręt, rates quassas reficere. 

Batfuneula, ae, i. rachuueczek;— 
przenoś, a) slaby dowód; b) sla¬ 
by wniosek, concludunt ratiun- 
cnlas. 

Batut, a, nm (od reor), obliczo¬ 
ny, po Tata parte lub pro rata, 
w stosunku, stosunkowo; — prze¬ 
noś. a) nieodmienny, stały, mo¬ 
ttu sidorum; corsns iunae; astro- 
ntm ordines; b) ważny, pewny, 
nihil fore ratom; id jnssum ra¬ 
tom ac firmum futurum; censo- 

riae sohscriptiones in perpetuum 
ratae; ebrietas spes juhet esse ra- 
tas; ratum hahere, ducere, za 
pewną rzecz uznawać; facere, po¬ 
twierdzać; mihi ratum est aliquid, 
pochwalam, potwierdzam; neque 
par rata fuit; poet rata sint vi- 
sa sua, niechaj się spełnią. 

Baaoio, ransi, ransum, 4. mieć 
chrypkę, 

Baucitas, Btis, i. chrypka. 
Baucus, a, um, chrapliwy, o lu¬ 

dziach i źwierzętach; roi rana- 
rum; cornix, cicada; poet: ricinia 
rauca reclamat., w bliskości daje 
■ię słyszćć głos chrapliwy; rau- 
cum sonare; poet.: wydający głos 
przytłumiony, chrapliwy, flnctus 
Hadriac, fluenta; mnrmur undae, 
tympsna, aes r. (o trąbie i tar¬ 
czy); nisi rumor jam raucus erit 
factus. 

Baudius, a, um. Saudyjski, cam- 
pi, równina w wyźszćj Italii. 

Bandua, lub rudus, cna, m miedz, 
pieniądz miedziany; stąd:, rau- 
dusculum, i; n. mała summa pie¬ 
niężna. 

Bauraoi, oram, m. lud w Gallii 
nad Benem. 

Bawenna, ae, i. miasto w Gallii 
cyspadańskićj; stąd: Barennas, 
Łtis, mieszkaniec Bawenny. 

Bawla, is, ż. chrypka. 
Bawus, a, um, ciemno żółty. 
Bea, ae, patrz rens. 
Koapse, przysi. (z re eapse, to jest: 
ipsa) w istocie, rzeczywiście w rze¬ 
czy samćj. 

Bs&te, w. miasto Sabinów; stąd: 
Beatlnus, a, um, do Beaty odno¬ 
szący się i Beatini, oram, *». 
Beatynowie. 

Bo&tus, us, m. stan oskarżonego, 
rerocare aliqnem ad reatum, aby 
się bronił w przedmiocie oskar¬ 
żenia 
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Bebellitrii, Icis, i. ponawiająca 
wojnę, buntująca się na nowo, 
proriucia. 

Hebeltio, onis, i. odnawianie woj¬ 
ny, buntowanie się, rebellionem 
facere. 

Bebellls, e, odnawiający wojnę; 
buntownik, powstaniec 

Rebeliium, ii, ». = rebellio. 
Bebello, 1. wznawiać wojnę, bu¬ 
rzyć się; poet. wznawiać walkę, 
tauro inutatus membra rebelio. 

Hebilua, i, m. nazwisko Rzymskićj 
familii. 

Beboo, are, powtarzać glos, da¬ 
wać odgłos, reboaut silvae ot 
Olympus. 

Recalcitro, aro, wierzgać, ude¬ 
rzać lylnemi nogami, — przenoś, 
nie dać przystępu, poet 

Beoalefaoio, i reeatfacio, feci, fac- 
tum, 3. odgrzewać, teluin sanguine. 

Beealeo. ćre, znowu być ciepłym, 
fluenta sanguine. 

Heoalesoo, calui, 3. znowu się 
rozgrzewać, właśc. i przenoś. 

Becandesco, candui, 3. znowu się 
zabielić, zapienić się, unda; — 
przenoś.znowu się rozpalić, terra 
aesiu; r. irż. 

Esoanto, are, odczarować, przez 
czary oddalić, curas; — przenoś, 
odwołać, opprobria, poet. 

JRecedo, cessi, cessum, 3. cofnąć 
się, oddalić się, mada® accedunt 
et recedunt; a Mutina; in castra; 
poet o miejscowości: być odda¬ 
lonym, leżćć daleko, Anchisae do- 
nius recessit; recedeutia lougius 
a mari; quae procul recessere; 
lub o miejscach, które na widno¬ 
kręgu giną z oczu dla jadących, 
prorehimur portu, terraeque ur- 
bcsque recedunt; nbi terra reces¬ 
sit; także e czasie: anni receden- 
te$; 2) odejść, usunąć się, wy¬ 
prowadzić się, wynieść się; o ży¬ 

jących istotach, recede de medio; 
ab armis; a conspectu suorum; 
thalamo; poet.: caput (e) cerńce 
recedet, oddzieli się; — przenoś 
o majątku: zginąć, przepaść, być 
straconym, quum res ab eo re- 
cessisset et ad heredem transisset; 
poet.: zniknąć, in ventos lita ro- 
cessit; ustępować, pariter Phoe- 
bes, pariter maris ira recessit; 
odstąpić, zaniechać czego, ab ar¬ 
mis; ut a m&ritimis proeliis rece- 
deretur; ab oppngnatioue; a ca- 
ritate patriae (wygasić w sobie); ab 
ofiicio, ab aeqnitate; a rerbo, nic 
dotrzymać słowa; nomen hostia 
a peregrino recessit, straciło zna¬ 
czenie „obcy”; res ab nsitata con- 
suetudine recedit 

Heoello, ćre, podawać się w tył. 
Becens, tis, świeży, nowy, teetc 
rium calcis, aqua, łac, flos, cae- 
spes, prata, uestigia, yalnns, in- 
cendium, dolor, injaria, yictoria 
i t. p.; neczow. recentiores, nowsi (o 
pisarzach); recenti re lnb negotio, 
za świeża, natychmiast, na gorącym 
uczynku; recens ab aliqua re, bez¬ 
pośrednio, zaraz po czćm następu¬ 
jący; recenti memoria, za świeżćj 
pamięci; recens a lub ex aliquo lo¬ 
co, lub z samym przyp. 6 miejsca, 
świeżo skąd przybyły; poet.: tepi- 
da caede loeus recens, miejsce, 
gdzie świeżo popełnione było za¬ 
bójstwo;—przenoś. pod względem 
siły. mocny, silny, niespracowany, 
o ludziach i zwierzętach, a szcze¬ 
gół. o żołnierzach, którzy świe¬ 
żo przybyli do liczby walczących, 
nie byli jeszcze znnzeui, rccenles 
defatigatis succedercnt; non facile 
receutes sustinebant; także: animus, 
rires; 2) pnytłówkowe: świeżo, 
niedawno, dopiero, sole r. orto, 
poet. Borna r. ćondita; r- aocepta 
clades. 
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BtoaoMO, oensui, censTtum i cen- 
sum, 2. przeliczyć, przebiegać 
w cela badania, przeglądać, nu- 
merum anonim; ezercitum; equi- 
tes (o cenzorze): poct. (o słońcu) 
przebiegać, signa reęensnerat bis 
sol sna; także: przebiegać w myśli, 
rozważać, afbo opowiadać, fortia 
facia. zorze). 

Boeonsto, Cnis, l przegląd, (o cen- 
Bectsmi, ns, m. przegląd, popis, 

agero, (o cenzorze). 
Booenter, przytl. świeżo. 
Beeentórlous, ager, pola w Sycylii 
należące do skarbu publicznego, 
ńeoeptaculnm, i, n. skład, miej* 
sce de przechowania, cibi; takie 
c przyp. 3, mercśbus; 2) ucieczka, 
miejsce schronienia się, przytu¬ 
łek, hostium, militum; ad detrec- 
tandam militiam. 

Beceptto, Sais, f. przyjęcie. 
Beeepto, 1. przyjmować, dać 

schronienie, mercatores; 2) śe r. 
udać się, cofać się, poet: quo Stel¬ 
la se reccptet; 3) wyrwać, wycią¬ 
gnąć, hastam r. ossibus baercutem. 

Beoeptor, Oris, m. odbierający, 
quasi r. Orientis Occidentisque, 
u późn. pis.; 2) przechowywacz;— 
przenoś, ipse ille latronum occul- 
tator-et r. locus. 

Beoeptrlz, Icis, i- przechowywacz- 
ka, praedarum ac furtorum. 

Beceptus, a, u, patrz recipio. 
Becoptus, us, m. cofnięcie, nimis 
pertinacis senteutiac; 2) cofanie 
się wojska, pochód odwrotny, 
wsteczny obrot, Gaesar receptni 
anonim timens; signum receptni 
dare; reeeptui canere;—przenoś, a 
maliis consiliis r.; receptom adpoe- 
mitendnm non babere; canere re- 
coptui a molestiis; szczegół, ucie¬ 
czka, przytułek, receptum habe- 
re ad aliquem, ad gratiam atque 
amlciiiam alicujus; tatuś receptus 

BecMeus, us, ». ustępowanie, co¬ 
fanie się, odwrót, recessum pri- 
mis ultimi non dabant; accessus 
et r. marle, przypływ i odpływ, 
wzbieranie i opadanie; lnnae ac¬ 
cessus et r., zbliżanie się do słoń¬ 
ca i oddalanie się;—przenoś, na¬ 
tura dedit bestiis accessnm (po¬ 
ciąg) ad res salutares et ad po¬ 
st! teras recessum (wstręt); tum ac¬ 
cessus ad cansam, tum recessus, 
już zajmowanie się sprawą, już 
odstąpienie od nićj; recessus qui- 
dam animi et fuga, brak odwagi; 
2) wydrążenie, spelnąca wasto 
submota recessu; ustronie, oso¬ 
bność, kryjówka, kąt; — przenoś 
skrytość, in animis hominum sunt 
tanti recessus. 

Beoldlrua. a, nm, odnawiający 
się, powracający, febris; poet. 
Pergama, Troja znowu byt zwój 
odzyskująca, 

Beoido, cldi, casum, 3. wpadać, 
in aliqnem; — przenoś, a) iu gra- 
riorem moTbnm, nledz cięższej 
chorobie; spaść, recidit ad ali- 
quem potentatns o mnis; takie: in 
aliąucm, in caput alicujns; b) 
przyjść do czego, popaść w co, 
ze stanu lepszego w gorszy, cx 
laetitia et roluptate ad luctum 
et lacrimas; ad nibilum; in eam 
forlunam; regiae majestatis impe¬ 
rium eo recidere: ex ąnantis opi- 
bus quo rcddissent Carthaginien- 
sinm res; c) wpaść, in periculnm; 
ad Indibrium, stać się przedmio¬ 
tem pośmiewiska; wpaść znown, 
wrócić do dawnego stanu, in in- 
ridiam; in eandem fortnnam; in 
antiquam serritutem; recidnnt baec 
eodem; d) quorsum recidat m- 
sponsum tuum, non magnopere 
łaboro, jaki weźmie kierunek, ja¬ 
ki skutek mićć będzie; ej przy¬ 
padać w jakim czasie, in nostrum 
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kannm; in aHorum consulum zl- 
giliam; f) spadać na kogo, ścią¬ 
gać się, maleficium in aliquem; 
g) o glosie: zniżać się, contentio 
nimia Tocis reciderat. 

fieoSdo, cldi, cisom, 3. obciąć, 
oberznąć, barbam, ungnes; od¬ 
ciąć, capnt, Tulnus ense; prze¬ 
ciąć, przerwać, pontem;—przenoś, 
usunąć, ambitiosa ornamenta; quod» 
obstet imperio; wytępić, culpara 
snpplicio; nationes. 

■Bectngo, cinzi, ciuctum, 3. odpa¬ 
lać, rozpasać, tnnicas, zonam; 
zestis recincta; recingi, rozpasać 
się,rozbierać się; stąd: sumptom 
redngitur anguem. odejmuje wę¬ 
ża, który się naksztalt pasa okrę¬ 
cił, poet. 

fieeino-, ćre, śpiewać; 2) brzmieć, 
in Tocibns nostrorum recinit quid- 
dam nrbanius; 3) przech. opie¬ 
wać, głosić, cujus recinit jocosa 
nomen imago; lyrJ Łatonam; baec 
iec nn.it jurenes dictata senesquc. 

Heciper-, patrz recuper-. 
ftecipto, sgpi, ceptnm, 3. I) ode¬ 
brać, arma; pecuuiam mntnam; 
res amissas; se rcc., powrócić, 
udać się na dawne miejsce, co¬ 
fnąć się, schronić się, ez Sicilia; 
ad castra; in portum; in silzam 
ad suos; intra sua praesidia; si 
legiones se recepissent inde; eo 
se recipere coeperunt; stąd: rato¬ 
wać kogo, nwoinić, wyrwać; ez 
serritnte; medio ez hoste recepi; 
zatrzymać sobie, ruta caesa; — 
przenoś, powrócić, se recipere ad 
bonam frugom; se ad reliqnam 
cogitationem belii; Tocem ab acu- 
tissimo sono nsqne ad grazissi- 
mnm sonom (zniżyć); 2) znowu 
otrzymać, znowu dostać, odzy¬ 
skać, znowu przyjąć, in regnnm 
recipi; — przenoś, spiritus et zo- 
cem; rec, animum, przyjść do 

Beolpr Sao 

przytomności, odzyskać odwagę; 
a lub ez parore s« rec., ochło- 
nąć z przestrachu, przyjść de 
siebie; ez aliąua re; II) przyjąć, 
otrzymać, ferrom (cios śmiertel¬ 
ny); także: telnm toto corpore; ab 
latere aperto tela; frenum r., pod¬ 
dać się; stąd: w szczegół.: a) 
przyjąć kogo, aliqnem; aliquem 
ad epnlas; aliqnem in castra, in 
oppidum, in cizitatem, aiiquem 
intra fines; aliqnem tecto, oppi- 
dis, urbe et portibus; aliquem 
domom suam domom ad se bo- 
spitio; recipi in eqois; przyjąć 
kogo do stann, godności, przy¬ 
jaźni i t. p., aliqoem in ordinem 
senatorium; in numerom deoram; 
aliąucm in £dem, in deditionem, 
in amicitiam; in parem conditio- 
nem jnris libertatisqne; in fasti- 
ginm (na tron); b) zająć, wziąć 
w posiadanie, zdobyć, oppidum, 
castra, cizitatem, prozindas; Si¬ 
cilia recepta; recepto Ascnlo; rem- 
poblicam armis; e) dochód z cze¬ 
go otrzymać, peenniam ez nozis 
rectigalibos; d) o pretorze: no¬ 
men rec. inb nomina, przyjąć 
skargę lub skargi; 2) —przenoś. 
a) przyjąć na siebie, in se religio- 
nem, mandatom, ofSciom, przy¬ 
jąć zobowiązanie, zobowiązać się 
do czego, podjąć aę czego, obie¬ 
cać co uczynić, dać rękojmię, in 
se lnb sibi inb samo recipere sli- 
quid lob z 4 przyp. i tryb, bezok., 
mihi receperat se defeusurum; pro 
uliquo aliqnid lub de aliqua Te; b) 
dozwolić, dopuścić, cunctationem 
res jam non nitra redpit, rzecz 
nie cierpi zwłoki. 

Beetprćoo, 1. wracać tąż samą drogą, 
animam, oddychać; o wznoszeniu 
się i opadaniu morza: in motu red- 
procando; reciprocare i redpiecari, 
wracać się; quinqueremcm In ad- 
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rersum testem reciprocari non 
posse; — przenoś, wzajemnie po 
sobie następować, si quidem ista 
sic rcciprocantur. 

Reoisua, a, nm, krótki. 
Beclt&tio, onis, i. odczytywanie, 
litcrarum; tegis. 

Beoit&tor, oris, m, czytający gło¬ 
śno (w obecności drogich) 

Benito, 1. czytać głośno, publi¬ 
cznie, literas in senatn, testimo- 
nicm; senatum (spis senatorów); 
non recito cuiquam nisi amicis, 
idqne coactns. 

Beolamfttio, onis, i. okrzyk naga¬ 
ny, niezadowolenia. 

Beelamito, are, opierać się, sprze¬ 
ciwiać się, głośno zaprzeczać. 

Beolamo, 1. wydawać okrzyk nie¬ 
zadowolenia, sprzeciwiać się, gło¬ 
śno zaprzeczać, alicni; orationi; 
nna roce omnes, ne jnraret, ro- 
clamasse; często samo recl.; tak' 
że: z 4 przyp. i tryb. bczok., rc- 
clamant omnes rińdicandam in- 
jnriam; 2) sprawiać odgłos. aequo- 
ra, poct. (oparty. 

Beelunia, e, na tył pochylony, 
Beclino, 1. w tył nachylać, zgi¬ 
nać, se; senta; panlutum recli- 
natae qnietem capiunt; reclinatus 
in gramine, leżący; 2) uchylać, 
odwodzić, nnllum a labore me 
reclinat otium. 

Beoludo, clusi, clusum, 3. otwie¬ 
rać, portas bosti; reclnsa domo 
Tigilare;—przenoś, odkryć, otwo¬ 
rzyć, viam, fontes; ensem, dobyć; 
tellurem uuco dente, wzruszyć, 
spulchnić; pectus mucrone, prze¬ 
szyć; operta recl., wyjawić taje¬ 
mnice; iram omnem, wybuchnąć 
z gniewem, poet.; 2) zamykać, ali- 
quem;—przenoś, zmienić, non le- 
nis precibus fata recludere, poet. 

Beoognitio, Snis, i. rozważanie, 
scclcrom. 

Becognosoo, nBvi, nYtum, 3. na 
nowo rozpoznawać, badać, rzecz 
wprzód znaną rozbierać, sua; 2) 
przeglądać, agros, numerom mi- 
litnm; 3) rozbierać, roztrząsać, 
deeretum, codicem, leges; 4) uzna¬ 
wać, wnosić, ex eo recognoscere 
poterit. 

Recolligo, legi, lectum, 3. zno 
wu zbierać, captivos; poet.: pri- 
mos annos, odmlodnieć; animum 
alicujus r., przebłagać; se recol. 
nabrać odwagi; 2) znowu wziąć, 
gladium; znowu przyjąć, par- 
rulum. 

Recólo, colui, cultum, 3. na no¬ 
wo uprawiać, obrabiać, tefrain; 
metal la intermissa, poet.: znowu 
odwiedzać, nemo libenter recolit 
locnm, qui laesit; — przenoś, u) 
znowu się zajmować czćm, ćwi¬ 
czyć się czćm, studia; bj przy¬ 
wracać, na nowo wprowadzać, di- 
gnitatem; c) rozważać, rozmyślać, 
qjuae si tecum ipso recolit stu¬ 
dio reeolens; d) poet. przypomi¬ 
nać sobie, nam recoto. 

Beoompono, posui, posltum, 3. 
znowu uporządkować, comaa 

Koooaclliatto, ónis, i. przywróce¬ 
nie, concordiae; gratiae lub sa¬ 
mo rec., pojednanie. 

Beoonolliator, oris, m. pojednaw¬ 
ca, pacis. 

Bóoonoilio, 1. pojednać, pogodzić, 
inimicos in gratiam, aliquem cum 
aliquo lub alicui; animum alicu¬ 
jus alicuirec.; 2) odzyskać; przy¬ 
wrócić, Parum insulam;—przenoś, 
ezistimationem judiciorum, pa- 
eem, gratiam cum aliquo; con- 
cordiam, amicitiam; diuturni la- 
boris detrimentum. 

Beoonolnno, ire, znowu co zło¬ 
żyć; 2) poprawić, tribus locis 
aediiico, reliqua reconcinno. 
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Reeonditua, a, om, schowany, 
ukryty, locus; venae auri argeu- 
tique; nectow.-. occnlta et recon- 
dita templi, wewnętrzna, tajemne 
miejsca świątyni;—przenoś, a) ta¬ 
jemny, sekretny, res, literae; 
w odniesieniu do charakteru, skry¬ 
ty, natura tristi ac recondita fuit; 
b) głęboko obmyślony, gruntow¬ 
nie rozważony, sententiae, ratio. 

Recondo, condTdi, conditum, 3. 
znowu schować, ukryć, wsadzie, 
gladium in raginam; senatus con- 
sultum tanquam in ragina recon- 
ditum; poet.: oculos (znowu zam¬ 
knąć); 2) odłożyć, a mianow. a) 
zachować, przechować, rictum 
tectis; 6) ukryć, opes; Ascanium 
curya ralle; poet.; ensem in pul- 
mone i gladium lateri (zatopić); 
avida recondidit alro (potknął);— 
przenoś, ukryć, zamilczeć, quos 
fama obscura recondidit, poet. 

Recóąno, coxi, coctum, 3. zno¬ 
wu warzyć, prze warzyć, przego¬ 
tować, Peliam (dlaodmtodnicnia); 
przetopić, przekuć, aurnm, en- 
ses; — przenoś, rccoctus scriba, 
który świeżo na ten urząd postąpił. 

Reoordatio, onis, i. przypomina¬ 
nie, wspomnienie, temporis, pa- 
tris. 

Recordor, 1. przypominać sobie 
co, hujus meriti in me; flagitio- 
rum; desperationes eorum; memo- 
riam pueritiae ultimata; de lacri- 
mis; de suis libcris; ze zdaniem 
zależ, recordor, quąntum nobis de- 
traierint; z 4 przyp. i tiyb. bez., 
hoc mihi jam antę placuisse, po- 
tes ex superioribus meis litcris 
łecordari; 2) rozważać, myślćć 
o czćm, haec tacitus recordor, 
yirtutem; także z 4 przyp. i tryb. 
bezok. 

Beerao, 1. odnowić, poprawić, o- 
rzeźwić ożywić, nokrzepić, ali- 

quem lub animum alicujus; men- 
tem; hunc Tigranes reciearit; ex 
aliqua re se reereare lub na str. 
bier. recrcari, poprawić się, przyjść 
do siebie, ex grari morbo; także 
o państwie: wzmocnić, do dobre¬ 
go stanu przyprowadzić, Siciliam; 
na str. bier. wzmocnić się, ciTitas, 
respublica reereatur. 

Becrepo, are, odgłos wydawać. 
EecrcBco, crevi, cretum, 3. odra¬ 
stać, znowu wyrastać, luna qua- 
ter pleno orbe reererit 

Becrudesco, orudui, 3. odnawiać 
się, Tulnus; — przenoś, na nowo 
się wszczynać, seditio, pugna; 
quae consanuisse Tidebantur, rc- 
crudescunt. 

Becti, przytł. prostą drogą, ten- 
dimus hinc rccta Beneventum. 

Kecte, przysl. prosto, w prostym 
kierunku, aliae suo nutu r. fe- 
rentur (o atomach); — przenoś a) 
dobrze, należycie, podług przepi¬ 
su, facere, dicere, vivere, con- 
cludere; b) dobrze, pomyślnie, 
szczęśliwie, procedore, powodzić 
się; pożytecznie, otia rectc pone- 
Te; drogo, korzystnie, yenderc. 

Bectio, ónis, ż. rządzenie, kiero¬ 
wanie, rcipublicae. 

Keotor, óris, m. kierujący, cursns 
clcplianti; r. navis, sternik; r. et 
gubernator cintatis, rządzca; r. 
rcipublicae, dyktator; poet. r. 
Oiympi, superum, Jowisz; r. pe- 
lagi, maris, Neptun; r, Theba- 
rum, Doiopum, król. 

Beotua, a, om, prosty, nieskrzy- 
wiony, linea; recto itinere contcn- 
dunt; in rectum lub rectum, wprost; 
— przenoś, a) prosty, niewykwin- 
tny, naturalny, commentarii Cae- 
saris sunt recti; quae sunt recta 
et simplicia, laudantur; rectum 
in oratione; ó) składny, kształtny, 
puella, pięknćj postawy; c) gruu- 
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toway, zdrowy, recta consilia fc 
re; dj przyzwoity, prawy, cnotli¬ 
wy, Cassar firmus sst et rcctus; 
natura r.; stąd: rzeczne. rectnm, 
prawość, cnota, recti prarique 
part es; mena conscia recti; antę 
ocolos re tum pietasqne pudor- 
qne coustiterant. 

Boeubo, 5re, leżeć, spoczywać, in 
hortulis, sub arbore, sub żegna¬ 
ne fagi; solo. 

Becumbo, oubui, 3. znowu się po¬ 
łożyć, deiu, quum se collcgisset, 
reenbaisse; 2) położyć się, in hor- 
ba, in conclari; si potes Arcłaa- 
cis conrira rocumbcre lectis; 3} 
upadać, opadać, in hnmeros cer- 
riz colUpsa recnmbit; uebnlac 
campo recnmbunt. 

Reoaperatio, onis, f. odzyskanie, 
libertatis. 

BeouperAtor, oris, m. odzyskujący; 
w Ucz. mn. recupcratores, zgro¬ 
madzenie sędziów z trzech lub 
pięciu członków złożone, które się 
zajmowało rozstrzyganiem sporów 
w przedmiocie przyznania komu 
własności, póżnićj w ogóle spra¬ 
wami wymagającemi prędkiego za¬ 
łatwienia; stąd: rccupcratórius, a, 
mm, tyczący się tych sędziów. 

Beoupero, 1. odzyskać, znowu na¬ 
być, Tillam snam ab aliquo; rem 
Eu&m judicio; snos obsides; — 
przenoś, zjednać, adolescentnlos 
lamdatione, reenperare roluntatem 
ejus non potni. 

JPecurro, curri cursnm, 3. w tyt 
biodz, cofać się, wracać, o isto¬ 
tach żyw. i nieżywot., właśc. i prze¬ 
noś., ad naros, inqne suos fontes 
yersa recurret aqua; naturom ei- 
pellas furca, tamon nsque recur- 
ret; poet. o biega słonecznym i 
upływie lat: sol reenrret equis 
conrersis; recurreutes per annos. 

Beeurao, ire, biedź nazad, wra¬ 

cać; — przenoś, multa riri rirtna 
animo reeiiioat: snb ncctem có¬ 
ra r. 

Becursua, us, m. bieg odwrotny, 
powrót, ut reenrsas pateret. 

Becurwo, 1. zgiąć w tył, zakrzy¬ 
wić, colla equl; poet. nndae re- 
curralae, bieg wody wężykowaty; 
aquas in caput, cofać. 

Bfccurrus, a, um, w tył zgięty, 
zakrzywiony, cornn recurro inten- 
dit recem; poet: hederae serpnnt 
nexn reonrvo, okręcają się węży¬ 
kowato; tectum r., labirynt. 

BeoosUio, Bras, i. odmówienie, si¬ 
ne reensatione negotium suscepe- 
rnnt; 2) zarzut. 

Boouao, 1. wymawiać się, wzbra¬ 
niać się, sprzeciwiać się, odma¬ 
wiać, nie przyjmować, aliąnem 
disceptatorem; amicitiam populi 
Bomani; z tryb. bezok. mon, fa- 
ccre; z ne i tryb. łącz. sententiam 
ne diceret, recusarit; lnb gdy 
poprzedza przeczenie, ze spój. 
quin lub quominus, neqne recu- 
sare, quin armis contendant; mon 
recuso, qnominus legant; de sti- 
pcudio; nnllo recusante, gdy nikt 
się nie sprzeciwiał; także o przed¬ 
miotach nieżyw., ignis non mi- 
quam alimenta recusat (przyjmu¬ 
je); w znaczeniu sąd robić zarzut, 
zastrzeżenie, qnoniam satis rccu- 
sari. 

Reoutlo, cussi,cnssnm, 3. odbijać; 
2) wstrząsać, ntero recusso. 

Redaetus, a, um, patrz redigo. 
Bedamo, 5re, wzajemnie kochać. 
Bedardaeao, Sre, znowu się za¬ 
palić. 

Redarguo, argni, argOtntn, 3. zbi¬ 
jać dowody, illa redargni possnnt; 
redargue me, si mentior, przeko¬ 
naj dowodem; 2) ganić, obwiniać, 
inconstantiam tnam. 

Beddo, reddldi, rcddltum, 3. od- 
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dać, wydać, zwrócić, kogo luk 
co, ahquem lob aliquid, se rod, 
lub rcddi z przyp. 3 miejsca, 
wrócić dokąd, convivio; rcddi te- 
nebris, wrócić do świata podzie¬ 
mnego ; w szczęgól. a) wydać z sie¬ 
bie, janua stridorem reddit; arte¬ 
ria aspera auimam respirat et red¬ 
dit; lucern <= nitain) umrzćć; tak¬ 
że: debit urn naturae, wypłacić 
dług naturze; rerba małe, bene, 
wymawiać; rerba novissima, po¬ 
wtarzać za lim; dictata magistro, 
carmen i t. p. powiedzieć, odmó¬ 
wić, wyśpiewać; causam, dać, 
przytoczyć, powiedzieć; alicui jus, 
wyrokować; poct.: aliqucm uomi- 
ne, nosie czyje imię, quite no- 
mino reddet Silrius Aeneas;ó) od¬ 
dać, doręczyć, przywrócić, wlaśc. 
i przenoś, literas alicui, Macedo- 
uiarn alicui; poenas impietatis; 
przypłacić, ponieść karę za-; suum 
cuique honorem; rationem, zdać 
rachunek albo sprawę; judicium, 
dać wyTok; otiam; stąd: przy¬ 
znać, ustąpić, dać, zostawić, ur- 
bem ,agros, leges suas; sacra; con- 
liubia; alicui salutem, zostawić, 
przy życiu; reddo ac remitto, 
zrzekam się; ej z podwójnym przyp. 
4. zrobić kogo albo co czem, wpły¬ 
nąć na jego odmianę, aliquem fe- 
rocem, iratum ; placidum; aliquem 
suum hostem; itinera infesta; lo- 
ca tuta; domum iuanem; rempu- 
blicam fortunatem; na str, bier. 
stać się, ne insolcntiores redde- 
reutur, 2) oddać co za co, wy- 
wzajcmnic się, vitam hominis pro- 
vita hominis; beueficium; terrorem 
Ulatum; responsum red., odpowie¬ 
dzieć; 3) przełożyć, przeilómaczyć, 
latine, rerbum pro vcrbo; nec 
Tcrbum Verbo curabis redderofldns 
interpreś. 

Bedemptlo, Snis, f. wykupienie. 

okup,captivorum; sacramenti, od 
służby wojskowćj; 2) przekupie¬ 
nie, judieii; 3) wzięcie w dzier¬ 
żawę. 

Bedemptor, Sns, *». zakupujący, 
frumenti; 2) pnedsiębierca, podej¬ 
mujący się jakićj roboty za pie¬ 
niądze. 

Bedemptdra, ae, i- podejmowanie 
się czego, np. budowy, objęcie 
dzierżawy. 

Bedeo,redli, redttum, rodtre, isć 
uazaA, powracać, o żyw. i nie- 
iyw. przedmiotach; a Gaesare; a 
coena, e prorincia, aedo subur- 
bana rediens; rurę; unde redie- 
rat; ad castra; ad ezercitum; ad 
uavim; in tectum, in urbem, illuc, 
Romam, lub samo redire; nie- 
osob,: postquam domum reditum 
est; manerent, dum rediri posset; 
redire viam, powracać drogą, it- 
que reditq«e viam toties; redeunt 
rrami na campis; arboribus fron- 
des. Stąd a) o dochodzie: wpły¬ 
wać, pccunia ci metallis; ex qua 
regioue quinquaginta ei talenta re- 
dibant; bj Caesar ad duas logio- 
nes redierat, Cezarowi pozostały 
tylko dwa legiony; collis ad pla- 
nitiem redibat (ginął, kończył się 
w płaszczyźnie); —przenoś, aj in 
gratiam cum aliquo, pojednać się 
z kim; in amicitiam, znowu się 
zaprzyjaźnić; in Tiam; poprawie 
się, upamiętać się; ad se, przyjść 
do siebie, wydobrzćć, często tak¬ 
że: ad se r , powrócić do swoich 
obyczajów, nałogów; in memoriam, 
przypominać sobie, Tozmyślać o rze¬ 
czach przeszłych; b) ad lub in 
aliquid redire, jąć się czego, przyjść 
do czego, być do czego doprowa¬ 
dzonym, &d gladios; ad manum 
bona in tabulas publicas rediernnt 
(były wystawione na sprzedaż pu¬ 
bliczną); ad interregnum; ad pa- 
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trel; quorum ad arbitrium sarnina 
rerom redeat, na którychby woli 
polegała, od którychby wyroku 

z&lcź&lft' 
Bedhibeo, hibai, bibttum, 2. “rra- 

cać kupno i powodu dostrzeżonej 
wady; mancipium. 

Redigo, redegi, redactum, 3- od¬ 
pędzić, odegnać, hostes aa marę, 
aliquem ad Capuam; zanieść, zło¬ 
żyć, pecuniam ad quaestorcm; pc- 
cuniam in publicum; stąd: a) ze¬ 
brać, wybrać, pecuniam (er *n- 
qua re); na str. bicr. wpłynąć, 
multum auri redactum; tantum 
aeris redactum est, ut-; ć) pod 
względem liczby: doprowadzić, fa¬ 
milia ad paucos redacta; ad pau- 
cilatem redigi; ct bomiuum mili- 
bus seiaginta ad quinque redac¬ 
tum esse; 2) przenoś, a) przywieść, 
in memoriam; rem ad pristinam 
rationem betli; a<^ lub *n 
sub aliquid, do czego doprowa¬ 
dzić; ad internecioncm; ad pacem; 
in nnum; ad certum; ad ranom 
et irritum (zniweczyć!; opanować, 
wziąć, zebrać, przymusie, aliquem 
lub aliąuid in i sub potestatem 
suam (alicujus); sub populi R. im¬ 
perium; in scrvitutem; in ditionem 
alicujus; aliquem ad deditionem; 
zamienić, in tormam prownciae; 
także: z podwójnym 4 przyp. ali- 
quos infirmiores (osłabić); quae fa- 
cii:a er difficillimis animi rnagni- 
tudo redegerat (zrobiła); 3) wy¬ 
pędzić wydalić, m ersilium, u 
późn. pis. 

Redtmicutum, i, «■ przepaska, 
strój głowy lub szyi u kobiet, r. 
mulien praebeat in collum et cn- 

nes. ,, . . 
Bodimio, redimii, redimltum, 4. 
przewiązać, otoczyć, uwieńczyć, 
tempora rittS; redimitus coronis; 
poet redimitus tempora quercu. 

Btdoleo 

Redlino, rcdćuii, redemptum, 
znowu kupić, odkupić, domum, 
fundum; 2) okupić, otrzymać co 
za co, pacem parte fructuum; pa¬ 
cem obsidibus; largiłione rolun- 
tates militum; belli moram pecu- 
nia; 3) podjąć się czego za zapła¬ 
tę; w nadzieję korzyści, być przed¬ 
siębiorcą, opus; 4) wziąć w dzier¬ 
żawę, rectigalia, portoria, pica- 
rias; 5) wykupić, uwolnić % przy- 
im. a lub er i przyp. 6 od kogo, 
z czego, a Gallis, e serritote, i 
6 przyp. sposobu (poena, pecuuia, 
auro, pretio, suo sanguine, mor- 
te) lub samo red. captiros -i t. p-; 
poet.: corpus, ratować; w znacz, 
sąd.: litem r„ skończyć proce* 
przez układ. 

Redintegr&tio, ónis, i. odnowienie; 
2) powtórzenie, verbi. 

Redintegro, 1. odnawiać, proeliuin, 
iram, spem, memoriam potestatis; 
powtarzać, rerbum; uzupełniać, 
deminutas copias. 

Beditio, ónis, ż. powrót, celentas 
reditionis; reditio domum. 

Beditus, us, m. powrót, domum 
Komam, in Asiam, ad aliquem; 
rcditum habere in ciritatem; tak¬ 
że: est alićui roditus in curiam; 
reditu intercludi; 2) przychód, do 
chód, w licz. poj. i no; 3) o ko¬ 
łowym hiegu ciał niebieskich, ?■ 
solis; — przenoś, pewrót, r. ad 
rem, ad propositum; r. in amici- 
tiam patct; r- in gratiam lub giw- 
tiae, pojednanie, pogodzenie się, 
przebłaganie. . . 

Redifreu*. a, urn, odświeżony, 
ruczow. redivivum, i, » 1 w “'7- 
mn. stare materyały powtórnie do 
budowy użyte. 

Bedóleo, olui, 2. pachnąć, wyda¬ 
wać zapach, z przyp ® redolent 
thymo fragrautia melis; także. 
z 4 przyp-, rinum, — ptzenoś. 
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okazywać ślady, doctrinam; ex il- 
lius orationibus Athenac redolere 
Tidentnr. 

Bedomitua, a, um, uśmierzony, 
poskromiony. 

Bedonea, patrz Rhedones. 
Redóno, 1. wrócić komu, oddać, 
aliqucm diis patriis; 2) odstąpić 
koma, zrzec się, iras et inyisam 
nepotem Marti, poet. 

Reduco, duzi, ductum, 3. odpro¬ 
wadzić, naprowadzić, przywrócić, 
z przyim. ex Inb a i przyp. 6; 
z ad lub in i przyp. 4, często sa¬ 
mo red. aliqucm lub a!iquid wlaś. 
i przenoś, ad officium; ad disci- 
plinam Roman am; przyjąć znowu, 
urorem; przywrócić, regem; 2) 
cofać, wstrzymywać, calculnm, 
falces, plantas, hastam, aliąuem 
a mortc; redoctns, oddalony, na 
ustroniu będący, yallis, sinus; re- 
ducta w rozumieniu Stoików ozna¬ 
cza rzeczy pośledniejsze, niższą 
wartość mające, w przeciwsta¬ 
wieniu do producta, porów, pro- 
ductus. [gis. 

Beduetlo, ónis, przywrócenie, re- 
Reduoto, 1. odprowadzać, exer- 
citum. 

Beduetor, oris, m. odprowadzają¬ 
cy, plebis in urbem. 

Redimcua, a, urn, w tyl zgięty, 
zadarty. 

Redundantia, ae, i. wezbranie wo¬ 
dy; — przenoś, zbytek wyrazów. 

Bedundo, 1. wylewać, wzbierać; 
poet.: aquae rcdundatae, wezbra¬ 
ne, wylane z koryta; — przenoś. 
aj byc przepełnionym, z przyp. 6, 
mianow. o mowie: red. ornamen- 
tis; b) wyjawiać się, wyświecać 
się, pokazywać się jawnie, ex ea 
causa redundat reus Postumius, 
pokazuje się widocznie, że Postu- 
miusz jest winowajcą; sermones 
red., dają się slyszćć; ex meo to- 

nui rcctigali aliqnid etiam redun- 
dabit, coś spłynie, coś pozostanie; 
c) rozciągać się, rozszerzać się, 
nationes in provincias redundare 
poterant; nullum in me periculum 
redundarit ex-; redundat in ali- 
quem detrimentum, calamitas; in¬ 
famia ad amicos. 

Beduyia, ae, i. zanokcica; prży- 
slowie: capiti mederi debeo et re- 
duriam euro, zajmuję się fraszka¬ 
mi, a zaniedbuję rzeczy ważniej¬ 
sze. 

Beduz, ucis, odprowadzający, to¬ 
warzyszący przy powrocie, Jupi¬ 
ter, to reduce; 2) powracający, 
socii, exercitus, naTis; reducem 
me esse yoluistis, chcieliście, że¬ 
bym wrócił z wygnania, Ite redu- 
ces domos; aliquem reducem siste- 
rc domum. 

Befello, fclli, 3. zbijać, zaprze¬ 
czać, aiiquem lub aliquid; poet.: 
crimen ferro, zgładzić, zniszczyć. 

Refercio, fersi, fertum, 4. za¬ 
pchać, zapełnić, eloacas corpori- 
bus; — przenoś, aures istis ser- 
monibus; libros pueriiibus fabu- 
lis; libris omniareferserunt; w mo¬ 
wie: skupiać, zwięźle wystawiać 
ut ea, quae refersit perangustc in 
oratione, dilatet atque explicet. 

Referio, Ire, odbijać, speculi re- 
feritur nnagine Pboebus, odbija 
się słońce. 

Refero, tuli, istum, ferre, nazad 
przynieść, odwieźć, aliquem iu 
castra; frumentum ad aliquem; ai- 
gna militaria; praedam i t. p.; m 
refertc lub na str. bier. referri, 
powrócić, Romam; ad pbiloso- 
phiam; także ut eo se referat ora- 
tio; podobnież.: pedem lub gradnm 
ret, cofać się; stąd. poet. resti- 
gia, ustępować; o okrętach: refer¬ 
ri, być odpartym, powrócić, na- 
ves eodem, unde esseat profectae. 
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Telatas; me refemnt pedes *n Ta- 
sculanum, powracam do Tusk.; 
o sile wiatrów: referuntur rento 
ad oras; auster adrersns retulit 
me Kheginm; o morzu: aestus te 
in portom refert; — pTzenoś. a) 
stosować, odnosić, originem soi 
ad regem; consilia et facta ad di- 
gnitatćm; omnia ad suum arbi- 
trium; alienos mores ad snos (po¬ 
równywać); dirinationem ad natu- 
ram deorum; omnia ad voluptaten! 
corporis; poct. in melius aliqnid 
(poprawić); na str. bier. referri, 
odnosić się, tyczyć się, stosować 
się, hoc refertur ad ti: ad virtu- 
tem: ieges in historia ad reritatem 
referuntur,in pofiinateaddelectatio- 
nem; 6) donieść, oznajmić, cogno- 
srerent et ad se rcferrent; legati 
ad regem retnlerant; 2) oddać, 
pannum, pateram; aiiquid in pu- 
blicum (do skarbu publicznego);— 
przenoś, aj o dźwiękach i t. p. 
na str. bier. referri, odbić się, so- 
nus relatus, ut usque Komam vo- 
ces referantur; ć) być podobnym, 
naśladować, aliquom ore; nomine 
arum; ani cno manibusqne paren- 
tem; ej oddać wzajemnie, salu- 
tem alicni, nawzajem pozdrowić; 
gratiam alicui, odwdzięczyć się; 
par pań, wet za wet oddać; poet: 
yicem; d) odpowiadać, zarzucać 
co przeciw czemu, zbijać, quid 
a nobis refertur? defensioni ali- 
cujus; e)powtórzyć, probra; idem 
Ułud respousum; poct.: przypomi¬ 
nać, rozwaiać, referens conriria; 
jfj odnowić, wprowadzić coś no¬ 
wego, consnetudinem, landem Ya- 
leriae gentis; mysteria, sacra, ar- 
ma (zzbellum); 3) zwrócić, obró¬ 
cić, skierować, oculos in aliquem; 
gemraain non ad os, sed ad genas, 
poet; stąd: t) podać, przynieść, 
wnieść, rationes ad aerarium; pe- 

cnniam ad fiscum; magnum pondus 
auri Eomam; caput ad aliquem; 
binorum bostium spolia; wpisać, 
zaciągnąć, wnieść, nomen in ta- 
bulas; in tabulas publicas; pecu- 
niam multae nomine: operi pu- 
biico (na budowy publiczne); se~ 
natns consultuin; porów, accipio; 
stąd: policzyć między-, umieścić 
w liczbie, przenieść do liczby, in 
reos; in proscriptos lub in pro- 
scriptornm numerum; in deorum 
numero lub numerum; m deos; 
inter divos, u póżn. pjs.; nume- 
rum ref., liczyć, poet.; b)—prze¬ 
noś. zwrócić, auimum ad verit»- 
tam; przynieść, zanieść, donieść, 
mandais, responsum, seraonem 
ad aliqnem; zdać sprawę, legatio- 
nem, z poselstwa: praerogatiram, 
z glosowania pierwszćj ccnturyi 
zwanćj praerogatira; wnosić, ro¬ 
bić wniosek, poddać pod rozstrzy- 
gnienie, radzić się, ad senatum 
ref. lub samo referre; ad populum; 
ad consilium; ad aliquem; *d 30 
ipsum, ad animnm, namyślać się; 
omnia ad oraculnm, radzić . się; 
opowiadać, mówić, przyłącz;... a- 
liquid lub z 4 przyp. i tryb. bez. 
talia Toce refert; res horrenda re- 
latu; qunm relatum legent. 

Befert, retulit, referre, zależćć; jak 
wiele: magui, parri, multum, ptu- 
rimum, nihil i t. p.; komu: mea, 
tuS, sua. nostra, restra łub z przyp. 
2. ref. omniuin łub ad aliquem 
lub z samym przyp. 4.; na czóm; 
z tryb. bez. Lub ze zdaniem zależ., 
quod referret scire; permagni re- 
ferre arbitror, nt sentiat 

Befertua, a, na, napełniony, na¬ 
pełńmy, obfitujący z przyp. 2 lub 
6. Uallia referta negotiatorum; in- 
sula referta diritiis; domidlia 
omnibus rebus referta; -takie z 6. 
przyp. i przyim de, lub samym 
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przyp. 6. lite referti d« ongiś; 
Asia retorta. 

Referreo, 5re, burzyć się, wrzćć. 
Boferreooo, ere, wrzćć, burzyć 
się, kipićć; 2) stygnąć, oratio re- 
fcrrerat. 

Befieio, feci, fertnm, 3. znowu 
robić, arma, tela; znowu wy¬ 
brać, tribunos; 2) poprawiać, do 
dawnogo stanu przywracać, uzu¬ 
pełniać. ordines, muros, pontem; 
naves, rates, sianem, arma, aedes, 
fana diruta i t. p. copias, eicrci- 
tum; orzeźwić, pokrzepić, eierci- 
tum ex labore atąue inopia; mi- 
Htcs quiete; equos, jumeuta; her- 
bas; wyleczyć, saucios; se ref. 
lub na str. bier. refie!, sil nabrać, 
przyjść do siebie; se ex labore; 
cibo somnoque refici, pokrzepić 
alf; także: animum; animos mili- 
tum a terrore, wzbudzić odwagę; 
pod względem potęgi: Lacedaemo- 
monil post ŁeuctTicam pognam se 
nunquam refecerant, już się nie 
dźwignęli; sipaulum modo ras es* 
sent refectae, 3) mićć skąd dochód, 
zyskać, tantum ex possessionibus; 
^lus mercedis es fundo; nagra¬ 
dzać co sobie, mićć zwrócone wy¬ 
datki, impensas belli alio bello. 

Refigo, fisi, fixom, 3. zdejmować, 
oddńerać co przybitego, tabolas; 
sigma templis; leges r., znosić, 
zniszczyć, unieważnić; 2) wbić, 
zapakować, nostra. 

Befluco, Sre, znowu ulepić, kształ¬ 
cić, cerea repu a, poet. 

Befl&tos, us, ta. riatr przeciwny, 
Beflecto, flexi, fleżom, 3. odgi¬ 
nać, odkręcać, odwracać, na str. 
bier. odwracać się, cerricem; poet 
kngos reflectitor nngues, prze¬ 
kształca się; — przenoś, aniumm, 
mentes, skłonić do litości, złago¬ 
dzić; poet.: orsa in melius;-ani- 
mum reflexi, zwróciłem uwagę. 

Beflo, 1. wiać przeciwnie, właśc. 
i przenoś, reflantibns rentis, za 
powiewem przeciwnych wiatrów- 
quum fortuna reflarit, affligimur. 

Befluo, fluxi, fluxnm, 3. nazad pły¬ 
nąć, ambigno cursurefluitquefluit- 
que; 2) rozlewać się, campis, poet. 

Befluua, a, om nazad płynący, 
cofający się. obawa. 

Beformidatio, onis, ż. lękanie się, 
Beformtdo, 1. lękać się, obawiać 
się, bcllum, reprehensionem homi- 
num; z tryb. bezok. lob z nast. 
quod, dicere; reformidare, qnod 
Pompejns diiisset; — przenoś, n- 
tes ferrum, szkodzi im obcinanie. 

Reformo, 1. przekształcać, inną 
postać nadawać, przemieniać, re- 
formatus in annos primos; dom, 
quod fnit antę, reformet; 2) przy¬ 
wracać, pacom, u póżn. pis. 

Befóweo, fovi, fotum, 2. znowu roz¬ 
grzać, orzeźwić, corpus; artus ad- 
inoto igne, rozniecać, ignes tepidos, 
poet; — przenoś, orzeźwiać, oży¬ 
wiać, cuncta (o pokoju). 

Befracttriólus. i refractSrius, a, 
om, uporny, kłótliwy. 

Refraea, patrz refren-. 
Befrigor, 1. sprzeciwiać się, opie¬ 
rać się, być przeciwnym, iść na 
przekor, alicui lub alicni rei; ze 
spój. ne i tr. łącz., pars optima- 
tium refragabatur; ne promissa ci- 
ritatibus pcrsolrerentur;—przenoś, 
gloriao suae. 

Befróno, 1. wstrzymywać wędzi¬ 
dłem, hamować, equos;— przenoś, 
wstrzymywać, powściągać, juTen- 
tutem; aliqucm a gloria; licentiam; 
libidines; animum, impetom; poet 
floTios, aąuas. 

Befrico, fricui, fricitum, 1. znowu 
drapać, skrobać, rozdrapać, rol- 
nus, cicatricem; — przenoś, odno¬ 
wić, odświeżyć, wzbudzić na no¬ 
wo, desideriom &c dolorem; me- 
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noriam alicujusrei; 2) nieprzech. 
znowu się objawiać, nec haec, quae 
yefrićant. hic me roagis angunt. 

Refrigóro, 1,oblodzić,nastr. bicr. 
ochłodzić się, membra; refrigerari 
umbris; — przenoś, na str. bier. 
stać się oziębłym, być zniechęco¬ 
nym, rcfrigeratus ab aliqno. 

Refrigesco, frńci, 3. stygnąć, zię¬ 
bnąć, post tela edncta refriiit;— 
przenoś, osłabnąć, ustawać, iśćo- 
lorem, rereor, ne hasta Caesaris 
i-efriierit; sortes refriienmt, osta¬ 
ły, straciły wziętość; Scanros re- 
friicrat, stracił nadzieję otrzy¬ 
mania urzędu. 

Befringo, fregi, fractnm, 3. wy¬ 
łamać, wybić, gwałtem otworzyć, 
portas, carcerem; clanstra, po- 
stes; poet.: yestes, rozcdrzeć; — 
przenoś, powściągnąć, osłabić, Yim 
fluminis, nim fortunac, domina- 
tionem Athcniensinm; poet.: po¬ 
konać, Achivos. 

r.efugio, fugi, fugTtum, 3. ucie¬ 
kać uchodzić, umykać, uciekać 
się do kogo, szukać przytułku, 
z przyim. cx lub a i przyp. 6, acie; 
z przyim. ad lub in i przyp. 4 
lub samym 4 przyp, Syracusas 
i t. p.: refugit a litore templom, 
oddala się, odsuwa się; risa re¬ 
fugit humus; 2) przech. uciekać 
przed kim lub przed czćm, uni¬ 
kać, judicem; mandatum opus; 
pudore a dicendo; a toto boc gc- 
nere sermonis; poet. z tr. bczok. 
Polybymnia refugit tendere bar- 
byton. 

Hefugium, ii, w. ucieczka; 2)miej¬ 
sce schronienia, przytułek. 

Befugus, a, um, uciekający; — 
przenoś, cofający się, ustępujący, 
unda. 

Beftilgeo, fulsi, 2. odbijać blask, 
zabłysnąć, zajaśnieć, refulgentia 
arma; Stella refulsit, aura auri 

ref.; sol refulget a liquida *qu* 
Befundo, fQdi, filsum 3. wyło 

wać się, wzbierać, stagnS terasa 
vadis; equor refundit in aequor, 
fletu super ora refuso. 

Befutatlo, Cnis, i. zbijanie *a- 
rzutów. 

Befuto, 1. odpierać, nkrćcić, znę¬ 
kać, nationes belio; — przenoś, o) 
powściągać, hamować, clamorem; 
cupiditatem; conatum; b) zbijać, 
maledicta, contraria, testes. 

Begalia, e, królewski, należący 
do króla, sceptrum, potestas; 
poet.: carmen lub scriptum, wiersz, 
pismo głoszące czyny królów; od¬ 
powiadający gedności króla, or- 
nątus, magnificentia, animus. 

Regaliter, przysl. po królewsku, oka¬ 
zale, conlicerc sacrifiemm; w spo¬ 
sób nakazujący, grożący, regali- 
ter minas addere precibus, poet. 

Begero, gessi, gestum, 3- odno¬ 
sić, odrzucać, humum, tellurem; — 
przenoś, odpierać, zbijać, Stoicos; 
conricia. 

Hegla, ae, i. patrz regius. 
Begie, przysl. po królewsku. 
Begienaea, ium, m. patrz Regium. 
Begifioe, przysl. wspaniale, oka¬ 

zale, po królewsku. 
Begifieue, a, um, wspaniały, oka¬ 

zały, królewski. 
Regillus, i, «t. miasto Sabinów, 
stąd: Regillcnsis, Eegilleńczy';; 
2) jezioro w Lacyum; także: la- 
cus R. i Regilli lacus; stąd: Re- 
gillensis, is, m. przydomek Po 
stumiuszów (z powodu zwycięz- 
twa odniesionego nad Latynami 
496 prz. Chr. pod dowództwem 
dyktatora Postumiusza); 3) przy¬ 
domek rodu Emiliuszów. 

Begimen, Inis, A. kierowanie, rzą¬ 
dzenie; 2) rządzca, panujący, r 
reium; 3) poet. narzędzie do kie¬ 
rowania, stćr, regimen flectere. 
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Retfnm, *e, i- królowa; 2) dama 
znakomitego rodu; 3) żona lćapla- 
na zwanego rei sacrorum;—przo- 
noś. r. pecunia; r. oratio: justitia 
oram om est domina etreginarir- 
tatam. 

Reginui , i, i». Rzymski przydo¬ 
mek. 

Regio, onis, ż. (od tego) kierunek, 
linia, recta regione, w prostym 
kierunku; regione platearum, w kie¬ 
runku ulic; regione occidentis, ku 
zachodowi; r. castrorum, Unia; de 
regione deflectere, zboczyć; e re¬ 
gione, y/ prostym kierunku, pro¬ 
sto, moTeri; lub wprost naprze¬ 
ciw z przyp- 2 lub 3 lub bez 
przyp-, e regione oppidi; e reg. 
unius pontium; esse e reg. nobis; 
acie e regione instructa; stąd; a) 
linia graniczna, granica, zwykle 
w licz. mn. właść. i przenoś. Ro- 
mulus regiones dircxit; rcs, quas 
gessimus, orbis tcrrae regionibus 
continentur; stąd; o linii zakre¬ 
ślonej przez augnrów, per limom 
regionum facta descriptio; b) stro¬ 
na nieba, świata, aquilonaris, 
anstralis, meridiaua; poet.: res- 
pertina; stąd. okolica, kraina, po¬ 
le, wlaść. i przenoś, regiones in- 
habitabtles; dicendi regio; przed¬ 
miot lub zakres wymowy; officii; 
dzielnica miasta czyli okręg. 

ftegion&tim, przyst. stronami. 
Reglum, ii, n. miasteczko Bojćw 

w Gallii Cyspadańskiej (Reggio>, 
stąd: Eegienses, ium, m, Regien- 
sowie, Regino wie. 

Regius, a. urn, aj królewski, kró¬ 
la tyczący się, od króla pocho¬ 
dzący, potestas; b) wspaniały, 
okazały, moles, gmach, budowa, 
jam pauca aratro jugera regiae 
moles relinquent; c) morbus re- 
gius, żółtaczka; 2) rzeczow. ąl re¬ 
gla, ae, ż. mieszkanie królewskie, 

pałac, zamek, Croesi regia Sar- 
des; zamek króla Numy, stąd: 
atrium regium; b) familia kró¬ 
lewska; namiot królewski; gmach 
w Rzymie, dokąd się schodzili 
kapłani zwani pontifices; c) regii, 
orcm, j». słudzy królewscy; w od¬ 
niesieniu do Persów; wojska kró¬ 
lewskie, wielkorządzcy, dworzanie. 

Regnator, óris, m. wladzca, pann¬ 
icy. 

Bogno, 1. królować, panować, rzą¬ 
dzić, Kuma zegnanie, zapanowa¬ 
nia Kumy; poet. z przyp. 2 agre- 
stium popuioram; nieosob. Bomae 
regnatnm est per septem regos 
(siedmiu królów panowało); wpa¬ 
rł omnes rolubant, chcieli, żeby 
król panował, żeby byli rządzeni 
przez króla; — przenoś, panować, 
rozkazywać, rządzić po królew¬ 
sku, ssąd o osobach: być samo¬ 
władnym, miść przewagę, grać 
rolę panującego, w dobrej i złój 
myśli, in quibus(coiituriis) ture- 
guas; vivo et regno; tribunos tan¬ 
tum licentiae norem annis, qni- 
bus regnant, sumpsisse; regnan- 
tem audacia videtis; o przedmio¬ 
tach nieżywotnych: ignis regnat; 
2) przcch. zarządzać, tylko nr sir. 
bier. poet., reguata rura Pha- 
lanto. 

Stgnum. i, «. dostojność królew¬ 
ska, rządy królewskie, regnum 
appetere, sub reguo esse; stąd: 
królestwo, kraj rządzony przez 
króla, in Prusiae regno esse; qni 
erant regno ejus finitimi; poet.: 
o świecie podziemnym, krainie 
cieniów, Cerberus haec regna per- 
sonat; panowanie, władza, prze¬ 
ważne znaczenie, foreuse, judi- 
ciorum, judiciale; także w złój 
myśli; samowolność; poet. regna 
viui, w czasie biesiady, urząd 
obranej losem osoby, która prze- 

24* 
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pisywała, ile toastów i jakie mia¬ 
no społnić. 

Bego, rcxi, rectum, 3. kierować, 
przewodniczyć, habcnas, ratem, 
claram, currus, motam mundi, 
dictis animos; 2) rządzić, pano¬ 
wać: rozkazywać, władać, impe- 
rio popalos, rempnblicam; 3) ozna¬ 
czać, wytykać, termlnos, finea; 
4) prowadzić, poprawić, errantem; 
si peccas, te regcre possum. 

Eegrredior, gressus, 3. wracać, 
ustępować, iść na powrót, regre- 
di qnam progredi nudo; inde; 
Rornam; także: z przyim. ad lob 
in i przyp. 4; w znacz woj. co¬ 
fać aię, rcgrediens, w odwrotnym 
pochodzie;—przenoś, in Ulom an- 
num. 

Beereaaua, ns, w. ustępowanie, 
cofanie się, powrót, dare alicai 
regressum, pozwolić koma powró¬ 
cić;—przenoś, ab ira, ochlodnienie. 

Begula, ae, i. linia, w ogóle; pręt 
prosty, listwa,tata, belka; laska 
miernicza, sznnr do pomiaru; — 
przenoś, prawidło, zdanie zasa¬ 
dnicze, consuetudinis; habere re¬ 
galem, qua rera et falsa judi- 
centnr; consilia sus "id regulara 
Tirtutis dirigere et referre. 

Bogutus, i, «. królik, książę; 2) 
królewicz; należący do familii 
królewskiej. 

B jtdna, i, «. Rzymskie prze¬ 
zwisko. 

Beguato, t. znowu kosztować; — 
przenoś, odczytać, crebro regusto 
tuas literas. 

Beloio, patrz rejicio. 
Betntegro, patrz redintegro. 
Bąjeotineua, a, nm, do odrzuce¬ 
nia; rzeczom, rejectanca. Sram, n. 
odrzutki, wybierki, brak. 

Bejectio, Snis, f. odrzucenie, wy¬ 
rzucenie; — przenoś odrzucenie, 
nie przyjęcie, wyłączenie, ałicnjus 

lub ałicnjus rei; r. jndicum łub 
samo rejectio; zwalenie na kogo, 
in alium. 

SCJectna, a, urn, wart odrzuce¬ 
nia; rzedow. rejecta, oram, n. zz 
rejectanea. 

Beltołendua, a, om, wart odrzu¬ 
cenia, rea rejiciendae i rejiden- 
da=rejectanea. 

Bejioio, jgci, jectum, 3. rzucać 
za siebie, trzymać z tylu, par- 
mas, peet4 e żołnierzach; in pOJt- 
remam aciem, w tyle postawić; 
stąd: •) odrzucać, odpędzać, od¬ 
pierać, o ludziach i iwierzętaob, 
hostem ab Antiochia; cos in op- 
pidum; capellai, bores; o okrę¬ 
tach: rejici tempeatato;—przenoś, 
a) oddalać, odsuwać, wstrzymy¬ 
wać, odrywać, odciągać, odwo¬ 
dzić, aliquid; aliquid ab aliquo; 
aliquem a libris; odealać dokąd, 
rem senatus a ae ad popalum re- 
jecit; rem ad noToa consules; rem 
ad Pompejom; ad ipaam te epi- 
stolam rejicio; odłożyć, rellqua 
in Januarium; fł) odrzucić, wzgar¬ 
dzić, aliquid łub aliquem; i) od¬ 
jąć, zdjąć, zrzucić. Testem ab 
ore; Testem de corpore; amictura 
ex lmmeris; sagula; pila, Ubrum 
e gremio; 2) rzucić, cisnąć, te¬ 
ina:. in hostem; 3) wdać się w co; 
si hnc te rejicis. 

Bel&bor, kpsus, 3. odpaść, pom¬ 
knąć się w tył; płynąc nazad, 
powrócić, in sinns rolabere no- 
stros, powracasz;—przenoś, nunc 
in Aristippi furtim praecepta re- 
labor, poet. 

Bebmgttesco, langui, 3 osłabnąć, 
ustać, stracić aiły, odwagę, ocho¬ 
tę, zapal, ardor relanguit; animi; 
mt impetns relangoescat regis. 

Bel&tio, Cnis, i, odnoszenie; — 
przenoś, zwalanie aa kogo inne¬ 
go, criminis; 2) powrócenie, po- 
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wtórzenie; 3) wyniesienie, wydo¬ 
bycie;—przenoś, a) sprawozdanie, 
wnoszenie jakiego przedmiotu do 
roztrząsania do senain; b) opo¬ 
wiadanie, oznajmianie, u póżn. pis. 

Bel&tor, Sris, m. sprawozdawca. 
Belax&tio, Snis, f. rozszerzenie, 
rozwolnienie;- przenoś, ulga, do- 
loris; odetchniecie, odpoczynek, 
rozrywka, auimi. 

Balazo, 1. rozwalni&ć, rozszerzać, na 
str.bier.rozszerzać się; 2) otwierać, 
rozwiązywać,'clanstra, ora fontibus, 
rias, tnnicarnm rincnla, n poet.; 
3) rozprężać, zmniejszać natęże¬ 
nie;—przenoś, zwalniać, łagodzić, 
risus seyeritatem ac tristitiam rc- 
lazat; pater, qaidqnid astrimi, re- 
lazat, dolor r., łagodnieje, zmniej¬ 
sza się; często: se rei. Inb samo 
relazare lub relazari, orzeźwić 
się, odpocząć: relazare aniinum; dać 
wypoczynek umysłowi, rozpogo¬ 
dzić umysł; ne noctnma qnidem 
qniete diurnum taborem relazan- 
te, gdy nawet nocnym spoczyn¬ 
kiem nie przyniósł sobie ulgi po 
całodziennej pracy. 

Relegitio, Snis, i. odesłanie, wy¬ 
gnanie 

Bosego, 1. wywołać, wygnać, wy¬ 
dalić za karę, aliqnem ab aliquo, 
in aliqnem locum; Cyprom; 2) 
oddalić, daleko nsunąć, relegati 
a ceteris; terris gens relegsta nl- 
timis; 3) odsyłać, wskazać, stu- 
diosos Catonis ad illud rolumen 
relegamus. 

Relego, legi, leetnm, 3. na po¬ 
wrót zbierać, filo reiecto (przez 
zwinięcie nici Aryadny); — prze¬ 
noś. na powrót odbyć drogę zno¬ 
wu zwiedzić, litora; naris He- 
lespontiacas relegit aquas; 2) zno¬ 
wu czytać, odczytywać, scripto- 
rem i scripte. [stygnąć. 

Belenteaoo, Sre, znowu słabieć, 

Balowo, I. podnosić w górę, cor- 
pus e terra; membra in cubitum, 
oprzeć; 2) ulżyć; — przenoś, aj 
złagodzić, zmniejszyć, usunąć, ła¬ 
mem, sitim, morbora, communem 
casnm, Inctum; b) przynieść ul¬ 
gę, pocieszyć, pokrzepić; na str. 
bier. doznać ulgi, wydobizeć, 
wzmódz się, pTzyjść do zdrowia, 
releretur ut aeger; relcrata res- 
publica, relerari cnra et mętu. 

Beliotto, Snis, i. opuszczenie, rei- 
pnblicae; consulis. 

Beliouua, patrz reliquns. 
Religśtio,' Snis, i. przywiązywanie. 
Religio, Snis, i. bojażn, cześć, 
uszanowanie względem Boga, re- 
ligio deoruin pio cnltn coutinetun 
puram religionem snscipere; re- 
ligionem minnere; świętość miej¬ 
sca lub przedmiotu, fani; Diana 
loco mutala, Teligionem non ami- 
sit; 2) sumienność, jndicis; ho¬ 
mo sine ulla religione, ezempUr 
antiąuae roligionis; nienaganność, 
nieskazitelność, ritae; 3) skrupuł, 
religionem alicui injicere, incute- 
re, offerre, afferre; religione im- 
pediri; res Tenit in religionem; 
4) zobowiązanie, sacramenti, ju- 
risjurandi, officii, societatis; re¬ 
ligione ohstringere, constringere 
aliqnem; 5) wina, przewinienie, 
grzech, ligio haeret in republi¬ 
ce; religione solrere; b) eabobon- 
ność, rana; religiones suscipe- 
re. TJ późniejszych pisarzy zbiór 
wszystkich religijnych zwyczajów 
1 urządzeń, stąd: religio Christiana. 

Religióło, przytt. sumiennie, wier¬ 
nie, dokładnie, testimonium di- 
cere; promittere; święcie, reli¬ 
gijnie, templum religiSsistórne co- 
lebant. 

Beligłóans, a, um, sumienny, 
praebuit se in testimonio religio- 
sum; religiosum est, jest rzecz 
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sumienia; ścięły, dokładny, auc- 
tor, aures; święty, religijny, quid- 
qnid religiosissimum in templis 
erat; r. dies (o dniu bitwy nad 
rzeką Alią), dzień żałoby. 

Religo, 1. związać, mauospost ter- 
gnia; comain; 2) uwiązać, przywią¬ 
zać, aliquid aliqua re, ad aliqaem 
locum; poet.: classem ab aggere 
i ctasem litore. 

Belino, Lgń, litom, 3. podbierać, 
melła serrata thcsauris, pobt. 

Belinquo, ltqui, lictnm, 3. zosta¬ 
wić gdzie, aliquctn Inb aliquid; 
aliąuem ad lab apttd eiercitum; 
relicto in Hispania Hannibal ; le¬ 
gałam castris praesidio; quod si- 
tis yisum est praesidio castris; le¬ 
gionem in praesidio; paululnm 
frumenti; opaście, patriam; Bri- 
tannian relictaia eonspicere; 2) 
zostawić po sobie, domom tac re¬ 
dl tat* ; fun los; ali<|uem (testamen- 
to) herodem; aliąuem successorem; 
rempablicam alicui, filios, libe- 
ros; historiain, reliquit scriptnm; 
aeris alicui aliqaantum; memo- 
riam nallam; fantem sui; 3) zo¬ 
stawić, dać, pozwolić, eqmtatus 
partem; nnllum granom, nar es 
rnanes; sibi spatium delibcraudi; 
sibi tempns ad aliquid; tempus 
munitioni; facultatem sui colli- 
gendi; na str. bier pozostać, re- 
llnquitijr tempus, via, fuga, spes 
i t. p.; także: ze spój. nt i tr. łącz. 
relinąnitur, nt ąuiescamus; opu¬ 
ścić, wystawić, urbem diruptio- 
ni; relictis iis, quae occupaverat; 
2) opuścić, porzucić, aliąuem; do- 
mos; loca gnperiora; rem; rolin- 
quit aliquem animus, mdleje; lub 
anima, umiera; zaniechać, za¬ 
niedbać, porzucić, puścić mimo, 
jus saum, jnjunas; caedes (nie 
wspomnieć); relictis omnibus re¬ 
bus (zaniechawszy). 

Reliąuiae, dram, i. ostatki, reszt¬ 
ki, szczątki, copiarum,rinii cibi; 
coujurationis; rei. terra condere 
(o popiołach umarłego). 

Reliąuua, a, nm, pozostały, ru¬ 
sztujący; rzeczoK. reliąuum, i, »• 
i w licz. mn. pozostałość, rcszU; 
reiiqnum est, z nast. ut i tryb. 
łącz. lub samym tryb. łącz. reli- 
quum est, ut egouiet in,h con- 
sulam, pozostaje, abym sam so¬ 
bie radził; rei. est — proseąuar; 
nihil est reliąui, nic ni© pozo¬ 
staje; reliqoun> facere aliąnid, 
pozostawić, także: opuścić ali- 
qnem, przy życiu zostawić; quod 
fortuna rcliqui feett; nibil reli¬ 
ąui facere, nic me zostawić albo 
nie zaniedbać, wszystko zrobić, 
co tylko można; 2) o długach: po¬ 
zostały, nicdoplacony, quum tan- 
ta rcliqua sini, 3) w odniesienia 
do cza.su: pozostały, przyszły, in 
re)iquum tempus, na przyszłość; 
3) inny, drugi, ut ei magistratów 
rcliqui omnes parerent; czerci- 
tus; reges; privata aediticia; quod 
reliquum est, zresztą, co do to- 
szty; także: de reliquo; reliqui, 
inni; reliqua, inne rzeczy; lub 
priytl. wreszcie. 

Relligio, patrz religio. 
Relńceo, tuxi, 2. odbijać światło, 

świecić się, freta lgm relucent. 
Relćcosoo, luxi, 3. znowu zaja¬ 

śnieć, soli* imago. 
Reluctor, 1. pasować się, opierać. 

się, hostia reluctans; — przenoś 
sprzeciwiać się, z przyp. 3 lub 
samo ret. 

Bemando, 1 nawzajem kazać po- 
wiedzićć, oświadczyć, remanda- 
tnm Pyrrho a senatu est, z 4 
przyp i tryb. bezok u póżn. pis. 

Renmneo, inansi mausnm, 2. po¬ 
zostać, domi; Romae; i* aliquo 
loco; ad urbem; lub samo rem 
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pars Integra rem&nebat;—przenoś, 

si ulla pod >os memoria rema- 

net ari mei; gloria remansii 
Remancio, ónis, i. pozostanie. 

Remedium, ii, "■ lekarstwo, 
przenoś, pomoc, środek zaradczy, 
timoria lub timori. ad dolorem 
tolerandnm; r.ezercitusdeficientis. 

Borneo, 1. powracać, aer rem.; Yic- 

tor ad Argos; urbes patrias. poet. 
Remótior, monsus, 4. znowu mic- 
rzyć;—przenoś, iść nazad tąż sa¬ 

mą drogą, stadium*, bier.: rcmen- 
so cpatio, poet.; znowu uważać, 

ritc astra. 
Bemex, remTgis, m. robiący wio¬ 

słem, majtek; poet. w znaczeniu 
zbiorowćm,renie* zamiast remiges. 

Besni, orum, ». lud w Belgii 
Bemlgatio, ónis, i. robienie wio¬ 

słem. , 
Remigium, ii, *■ cały przyrząd po¬ 
trzebny do robienia wiosłami; wio¬ 
sła, nudum romigio latus; poet.. 
o skrzydłach Merkuiego i Deda- 
la v«iat per aera remigio alarum; 
sacravit remigium alarum (snarum): 

2) robienie wiosłami; 3) majtko¬ 
wie, remigium classichpie mili- 

tes evecti. l"?c' 
Kamąjo, 1. robić wiosłami, ply- 
Remigro, 1. powrócić na swoje 
miejsce, na powrót się wprowa¬ 
dzić, właśc. i przenoś. Bomam 
lub z przyim. it, i 4 przyp. 

in locum. ad justitiam. 
Resainisoor, sei, przypominać co 
sobie, przywodzić ce sobie na pa¬ 

mięć, reteris famae; amicos; 2) 
wymyślić, plura bona; 3) rozwa¬ 

żać, ea potius reminiscore. 
Bemiaoeo, miseni, mistum Inb miz- 
tum, 2. pomieszać, rera ialsis. 

Rembwe, pnajtł. zwolna, łagodnie, 
utrum severe agere malit, an re- 

misse. . , , . 
Bemisalo, onis, z. odesłanie pu¬ 

szczenie od siebie; 2) spuszczenie 

superciliorum: r. rocis, zmzenie 

głosu;-przenoś, a) r. awmi, r 
zerwanie umysłu, rozrywka, odr 
tchnienie; b) zwolnienie, zmniej¬ 
szenie, zlagodzeniepoenaemor- 

bi r usus, zaniechanie stosu,.. 

ków, obcowania; animi in lnjus 
względność, przepuszczenie komu; 

stad: łagodność. 
Bemissua; a, um, nienatezony;- 

przenoś, a) slaby, mdły, leniwy, 

opieszały, niedbały, m. 1^°*• 
in petendo; animus remissus i re- 

missus animo; b) wesoły, zaba¬ 
wny, ucieszny, jocus; cum te 

missis bominibus jucunde nrere; 
c) zwolniony, łagodny, 'en us. fn- 
m; — przenoś, mały , aestimatio, 
d) powolny, niegwaltowny;. spo¬ 

kojny, homo in sermone, diccn- 
di genera; cantu6 remissior, głos 

mniej natężony. 
Bomltto, misi, missum, o- ooe 

słać, puścić od siebie; odprawie, 
aliauem, a\iquem alicui; aliqnem 

Bomam; domum; in hiberna; ob- 
sides; rozpuścić, concionem; nun* 
cinm uion, posłać list rozwodowy, 
zapowiedzeuie rozwodu;--przenoś 

o) calces (wierzgać); Yiucuia (roz¬ 

wiązać); poet-: spuście, braclua, 
digiti sopore rcmissi; tunica re- 
missa. arina; także: wypuszcza, 
z siebie, sanguiuem e pulmone; 
wydać, sonum, zrządzać, atra- 
menta; labem; bj popuścić, zwol¬ 

nić, ramułum adductum; habe- 
n»s ; freuaeąuo ; arenm; appetitus, 

puścic cugle swoim żądzom; mel- 
)a bquefacta remitlere, roztopić; 

rere remiasus ager (rola wolna 
od lodu, śniegu); se lem. odpo¬ 
cząć; animum rem., dać wypo¬ 
czynek umysłowi; o wiatrach, de¬ 
szczu , bólu i Ł P“ remittt, lub 
se remittere lub samo remittere, 
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zwolnieć, uspokoić się, ubi pri- 
mom remiserunt imbres: quum 
remiserunt dolores pędom; zanie¬ 
chać, zaprzestać, zwolnioc w czćm, 
odstąpić od czego, de celeritate; 
indnstriam; contentionem; inirni- 
citias; coram, aliquantum; aliquid 
dc pristina rirtute; opinionem ani- 
mo; poet.: z tr. bezok., remitte 
quaerere, nie pytaj, nie badaj; 
zrzec się, ustąpić, darować, prze¬ 
baczyć, narom; inultam, poenam, 
pecanias, stipendium; injoriam; 
pozwolić, przyznać, aliąuid; ®ii- 
coi aliqnid; remłttentibns tribu- 
nis; 2) odesłać nazad, oddać na- 
powrót, odrzucić, alicui aliquid 
lub ad aliquem, pila, telum: od¬ 
bijać, Tocem nemora remittont, 
poet; stąd: przenoś, oddać na¬ 
wzajem, wy wzajemnie się, wy¬ 
wdzięczyć raę, alicui boncficium; 
poet.: treniam r. 

Bemmiua, a, urn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; lez Bemmia, prawo 
Remmiusza. 

Bemólior, 4. odwalić, pondera 
terrae. 

Bemolleseo, Sre, mięknąć, stawać 
się miękkim, cera reinollescit so¬ 
le;— przenoś, aj łagodnieć, pre- 
cibus, poet: b) robić się zniewie- 
ścialyin. 

BemoUio, 4. zmiękczyć;—przenoś, 
zniewieścić, pozbawić mocy, ar- 
tus, poet. 

Remor&men, Inis, n. zwlekanie, 
opóźnienie. 

Remordeo, Sre, wzajemnie kąsać, 
odgryzać się;—przenoś, c) niepo¬ 
koić, dręczyć, animuin; quando 
baec te cura remoTdet; 6) odci¬ 
nać się, nawzajem komu docinać, 
aliquem, poet 

Remóris, e, powolny, opiekały. 
Bemdror, 1. zatrzymywać się, in 
Italia; 2) przech. wstrzymywać, 

powściągać, przeszkadzać, aliquem; 
iter alicujus; aliquem a negotiis. 

Romóte, przytl. odlegle, daleko. 
Bemotio, 5nis, s. usuwanie, co¬ 
fanie, brachii;-przenoś, zbijanie, 
criminis. 

Remótua, a, um, oddalony, da¬ 
leki z prjyirn. a i przyp. 6 lub 
samym pTzyp* 6 lub samo rem.; 
przenoś, aj wolny od czego, a cul- 
pa; ab omni suspicionc; ab bo- 
nestate, nieprzystojny, nieprzy¬ 
zwoity; tj mający wstręt do cze¬ 
go, ab inani laude; c) wart od¬ 
rzucenia; rzeesotu. remota = re- 
jecta. 

Bemóreo, mOri, rnCtnm, 2. od¬ 
dalać, usuwać, praesidia ex lo- 
cis; suspicionem a se; se a nego¬ 
tiis publicis; se artibus; plurade 
medio remorebat; wyrzucać, ali- 
quid ei oratione; remotis arb; 
tris, bez świadków, po usunięciu 
świadków; romoto joce, bez żar¬ 
tu, żart na stronę. 

BemGgio, lre, ryczćć, Sibylla re- 
mugit antro ;—przenoś, odgłos wy¬ 
dawać, brzmićć, grzmićć, joi 
ingeminata; coelum; 2) ryknąć na 
co, rykiem odpowiedzićc, ad me* 
rerba remugis, poet 

Remuleeo, mulsl, mulsum, 2. gła¬ 
skać; 2) tulić pod siebie, caudat- 

Bemuletun, i, u. lina, którą 
ciągnie statek wodny. 

Bemulua, 1, i*, król Alby; 2) imię 
jakiegoś bohatćra. 

Bemunaritlo, ónis, f. zawdzięcze¬ 
nie, beneTolentiae. 

Bemflneror, l. wzajemnie udarować, 
zawdzięczyć, aliquem aliqua re; 
także czynne: remunero. 

Bemfiria, ae, f. miejsce w Bzyoie 
na pagórku Awentyńskim, gdzie 
Bomulus radził aie wieszczby 
względem założenia miasta. 
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Remurmuro, ire, odzywać rifl mru¬ 
czeniem, mruczeć, unda. 

Benmi, i, m. wiosło, wlaś. i prze¬ 
noś., ducore remos, robić wiosła¬ 
mi. remis imitmbere, silnie robić 
wiosłami; poet.: o rybach i nogach 
pływającego, także o skrzydłach 
ptaków: alanin remis; przysłowie: 
remis relisqiie lob remis remie 
Inb rc-lis.remi.sqae, bardzo usil- 
nie, wszystkiemi -siłami, remis ve- 
lisqoo petirit; t. r. festinare. 

Bemas, i, m. brat Romnlusa. 
Ren, rfnis, m. nórka, zwykle w licz. 

mn. laborare eg rcuibna. 
Renarro, ftre, znów o opowiadać; 
powtórzyć, priora. 

Renasoor, n&tus, 3. odradzać się, 
odrastać, wzmacniać się, znown 
się zjawić, wlaś. i przenoś, maila 
renascentnr Tocabola; Trojae re- 
nasceus fortuną. 

Reniwigo, ,re nazs.il żeglować. 
Reneo, Gre, odsnać co sprzędzo- 

nego. 
Renldeo, Gre, jaśnieć, blask wyda¬ 

wać, luna; aarcum lacunar; — 
przenoś, uśmiecha., się, ore roni- 
denti. 

Renltor, nians lub niius, 3. opie¬ 
rać się, sprzeciwiać się. 

Reno, 1. narad płynąć. 
Reno, Gnie, m. (może), renifer; re- 

nonum tegumcutom, lub samo r., 
kożuch, futro,- którego używali 
Germanowie 

Beaódo, I. związać, comam lengam; 
2) rozpuścić. 

RenoT&men, Tnis, w. zmiana kształtu. 
Benowttio, Snis, i. odnowienie, 
■mdi; timoris. 

Benowo, 1. odnawiać, odświeżać, 
właśc. i przenoś, templum; proe- 
lium, bellum; Tulneia;memoriam, 
amtdliam; powtarzać, renov*bo id, 
quod dUI: pod względem siły: po¬ 

krzepiać, orzeźwiać, animtim; se 
r., znowu do sil przychódzić. 

Benumiro, I. odliczyć, wyliczyć. 
Benunolfttio, Cnis, i. oznajmienie, 

obwieszczenie, ogłoszenie, consu- 
Inm; suiTragiornm. 

Benoneio, 1. ogłaszać, oznajmiać, 
aliqnid lub z 4 przyp. i tr. bez. 
łub ze zdań. względ. renunciatam 
est, patrem esse mortnnm; nt re- 
nunciaret, num eodem modo nndi- 
que obsidereotnr; *2) w znaczeniu 
urzędowćm: oznajmić, wnosić, ad 
senatum; In consilium altyuidj le- 
gationem (o skutkach poselstwa); 
ogłosić kogo publicznie, terprae- 
tor primus renunciatus sum; wy¬ 
kazać, numerum hostium; 3) od¬ 
mówić, wypowiedzićć, hospitium, 
amicitiam ttlicui; stąd: wyrzec się, 
opuścić, Stoicis. 

Renuo, nui, autom, 3. odmawiać, 
zaprzeczać, nieprzystawać na co, 
z przyp. 3. inb 4 crimini; con- 
Tivium. 

Reor, rStns, rSri, rachować, patrz 
ratas; azczegćl. w skutek ducho¬ 
wego obrachow&nia: mniemać,są¬ 
dzić, aiiquid lub z 4 przyp. i tr. 
bezok., delenda carmioa esse reor; 
in quibus eas rirtutes esse remur; 
aliquid optimum, uważać co za 
najlepsze; reor, ut reor, nawiaso¬ 
wo, sądzę, jak sądzę, oam, reor, 
nullis -*• posset esse jucundiof. 

BepŁriłla, Srum, n. zapory, szran¬ 
ki, pedibus rep. pnlsant; — prze¬ 
noś. repagula juris et officii per- 
friogere. 

Repandua,a, urn, zadarty, zakrzy¬ 
wiony. 

Reparibilts, e, dający się naprawić, 
nagrodzić, damnurn. 

Repiro, 1. znown nabyć, odzyskać, 
res amissas, urbes, tribuniciam 
potestatem; 2) odbudować, na no¬ 
wo uzbroić, urządzić, oaves; cias- 
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sem; Oarthago reparata est; 3) u- 
zupełnić, erercituin, copias; odzy¬ 
skać, vircs; poct. leparabat cor- 
nua T’hoebc; 4) odnowić, zacząć 
na nowo, powtórzyć, bcllom, proc¬ 
hom ; 5) u poet.: otrzymać w za¬ 
mian, viua Syra repaTata ineree; 
ncc latentes classe cita reparavit 
o ras, rio uciekła, nie scbroniła się. 

Bepastinr.tio, Cnis, ś. przeorywa- 
uie, powtórne Skopywanie grunta. 

Bepestino, 1. przeorywać, powtór¬ 
nie skopy w ac. 

Bepecto, pcxi, pcxuui, 3 znowu 
zaczesać. 

Bepello, puli, puisutn, 3. (w czas. 
przesz, dok. poct. roppnli); V) ode¬ 
pchnąć, aliqaem a geui bussuis; ode¬ 
przeć, odbić, repagula; poct.: telum 
aererepu l.suin, strzał, pocisk, odsko¬ 
czył od tarczy; uaves a terra, odbić 
od lądu; poet ; tell ulem repnlit has¬ 
ta, oparłszy się na włóczni, wzniósł 
się nad ziemię; także: amnes Ocea- 
ni pede; — przenoś, a) wzgardzić, 
odrzucić, aliquein inb aliquid; re- 
pnisus, odrzneony, mianowicie ten, 
który doznał zawodu w obieganiu 
się o urząd; h) zbijać, iliatas cri- 
minationes; zwalczyć, pokonać, re- 
pulsus veritatis yiribus; 2) od¬ 
pędzić, wypędzić, wyrugować, 
Hannibalem a Hola; aliquem ex 
urbe; na pyt. czćm, telis, fundis, 
hastin i t. p.; — przenoś, oddalić, 
odpędzić, dolorem a se; odeprzeć, 
viin >i; ictus; bellum; wstrzymy¬ 
wać się, iracundiam, contnmeliam, 
od gniewu, obelgi; injuriam ab 
aliąuo, bronie, zasłaniać kogo od 
krzywdy; oddalać, aliquem a gu- 
bernaculis cmtatum; repeili a spe, 
być pozbawionym nadziei: 

Bependo, pendi, pensnm, 3. wa¬ 
żyć, odnazyć, pensa, poet; C) o- 
płacać co, płacić za co, aurum pro 
capite; caput auro, stąd; wykapie. 

miles auro repensus; — przenoś. 
% f wzajemnie się, wynagrodzić, od- 
wetować, gratiam; magna; vitam 
dote; damna formae ingenio (na¬ 
grodzić, zastąpić); culpam culpa; 
stawiać co przeciw, fatis contraria 
fata. 

Repens, tis, nagły, niespodziewa¬ 
ny, adyentus, casus, discordia: przy¬ 
słówkowo: Janus repens obtulit 

Bepente, przysl. nagle, niespodzia¬ 
nie. 

Repentinua, a, urn, nagły, niespo¬ 
dziany, nieprzewidziany, vis, perl ¬ 
eni urn , adventus; repeutino, nagle, 
także: eum repentinus oppressit, 
nagle. 

Boriercutio, cussi, cussum, 3. od¬ 
bijać co od siebie, na str. bier. 
odbijać się, o głosie i świetle: tai¬ 
łeś repercussae (clamoribus), doli¬ 
ny, w których się krzyk rozlega; 
clara Pepercusso reddebant luinina 
Phoebo, za odbiciem się słońca. 

Kepirio, peri, pertiim, 4 (u poet. 
repperio), znaleźć, natrafić, a!iqnem 
lub aliquid; — przenoś, o) zuar 
Icżć, dostrzedz, dowiedzieć się, a- 
lionid, lub z 4 przyp- i tr. bez., 
lub ze zdali, wzgięd., neque repe- 
rire poterat, quibus institutis utc- 
rentur; uznawać kogo albo co za 
co, z podwójnym 4 przyp. lub na 
str. bier. z podwój, przyp. 1, Słoi- 
ci inopesrepenuntur; b) wynaleźć, 
wymyślić, serrac reperit usarn: ni¬ 
hil novi; zjednać sobie, uzyskać, 
nabyć, dorobić się czego, gloriaui, 
salutem sibi. 

Reporter, óris, m. wynalazca, twór¬ 
ca, medicmae, 

Repetitio, ónis, r. powtórzenie, e- 
jusdem rerbi crebra. 

Repetitor, óris, m. dopominają¬ 
cy się. 

Repeto, petlri i petii, petitom,-3. 
powracać, urbem, portum, patriam. 
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castra, Macedoniom; retro łn 
Asiam, viam (tąż suną drogą^po* 
wracać); odliczyć, Tepetitis atque 
enuraeratii diebus; 2) znowu lob 
napowrót domagać się, 
się, żądać zwrotu, aliquid lub*- 
fiatiem; mianow. o) res repetere, 
kiedy Fetiales w imieniu rządu 
domagali się od narodu sąsiednie¬ 
go zwrotu grabieży lob w ogóle 
zadosyćuczymenia; pecunia* rep 
tondae, lub samo Tepetondae, pie¬ 
niądze albo inne Tzeczy wydarte 
komu przez urzędnika; w ogóle, 
upominać się o swoje prawo, jus 
„mm; ratienem ab aliq«o, ządąe 
zdania sprawy; poenas ab aliąuo, 
domagać się czyjej kary. talue. 
ukarać: *) sięgać, zasięgać, wy¬ 
wodzić, wyprowadzać, aorilioni 
procnl; aliqnid longius; fabuł as 
ab ultima antiąnitate; origwem do- 
mus; aliquid alte et a capite; re- 
petant ab Erechteo; imt.a am.ci- 
tiae ei paTentibus; stad także, 
znowu podnieść co, na nowo się 
zająć, praetermissa; 3) znowu na¬ 
pić, uderzyć na kogo, alnjuem 
cuspide; na nowo rozpocząć, od- 
nosriĆ, pugnam, consuetudincin; 

myśli i Klozet powtórzyć, de- 
cies repetita placebit. 

Bepotundao, patrz repeto. 
Repl&o, plevi, ptótum, 2. znowu 
n^lnić.domos eihaustas scro- 
berterra; stąd: uzupełnić, znowu 
opatrzyć, eiercitum; ezcTcdnm 
framento et pecore; eonsumpta. -i 
napełnić, nasycić; wlaś. i P«eEt* 
aliquid aliqna re; replerus, na 
pełniony, pełny z przypad. b; 3) 
Urazić, eadem vi morbi repleti. 

Eeplicatio, ónis, i. zwracanie się 
nazad, mundi, bieg kołowy. 

Replice, 1. roztaczać, rozwijaj 
memoriam annalium lub tempo- 
rum, rozmyślać nad dziejami, prze¬ 

biegać w myśli; temporis pritnum 
quidqne, rozwijać, rozbierać wszy¬ 
stko porządkiem. 

Bepo, Tepsi, reptum 3- gelząc, 
czołgać się, łazić, qua uuns ho¬ 
mo rii poterat repere (przeleźć), 
iść powoli, milia tum pransi tria 
repimus; - przenoś, sermones re- 
pentes per humnm, o stylu niz- 

Bepó’ao» posni, pośftum, 3 (iinietl 
repostua — repositus, u poet.), aj 
składać, chować, arma; pecuniam 
in thesauris; poet.: sensibus imis 
aliquid, wrazić głęboko; bj odło¬ 
żyć, złożyć, zdjąć, zrzucie, poet. 
telas; faciem deae vestemque; stąd. 
zrobić niepotrzebnem, falcem ar- 
busta reponunt, drzewka obcięte 
nie potrzebują kosy, noża;—prze¬ 
noś. zaniechać, caestus artemque, 
poet.; c) pochować zwłoki, po¬ 
grzebać, tcllurc repostua; 2)skła- 
dać na czem, grnes in terga ro- 
lantium colla et capita roponunf. 
litoras in gremio; ligna super to- 
co; stąd: — przenoś, umieścić, m 
numeru deorum lub in deos-, uwa¬ 
żać za co, rem in artis loco; za¬ 
sadzać, pokładać, opierać na czćm, 
in rirtute; nihil spei in cantate 
citium; in judicum humamtate, 
in iide Siculorum; in aliquo, in 
armis dextrisque salutem et ds- 
gnitatem repositam esse; U) zno¬ 
wu włożyć, położyć, postawie na¬ 
zad, umieścić, lapidem suo loco; 
coluinnas; »ina mensis; donata. 
diadema alicui lub insigne regium: 
poet: se in cubitum, znowu się 
oprzeć (przy stole, przy je ze 
niu); aliquem in sceptra, przywró¬ 
cić do panowania; fabularni Achil- 
lem. znowo m scenie przedsta¬ 
wić; plena pocula, znowu posta¬ 
wić- także: mollia crura (stawiać 
nogi, iść); III) umieścić, praecla- 
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rant diein lilii diebus fesłis; ta 
ejns locum reponi; — przenoś. a) 
oilpowiedzieć, ne tibi ego idem 
reponatn; hi wy wzajemnie się, ali- 
<(uid pro atiqna te, poet. 

Beporto, 1. nazad odnosić, odwo¬ 
zić, przeprowadzać, amphoras ar- 
gento plenas; milites naribus in 
Siciliain; escrcitum, legiones; se 
ad aiiqncin (powrócić); —przenoś. 
a) donosić, tristia dicta; regis ad 
aures; z.4 przyp. i tr. bozok. fa¬ 
ma reportat adrenisse riros, poet.; 
h) odnieść, otrzymać, dno signa, 
a rege insiguia rictoriae; landem 
ei hoatibus spein bonam; 2) po¬ 
wtórzyć, audila rerba, poet. 

Bepoaoo, cre, domagać się napo- 
wrót, upominać się znowu, ali- 
quem ab aliqno; z podw. przyp. 
4. aliquein simulacrum; Partbos 
signa, dopraszać się aliqnid ab 
aliquo; 2) żądać, domagać się, 
rationem ab aliquo; poeuas; ali- 
quem ad poeuam, foedus ftammis. 

Bepoator, oris, ta. przywróciciel. 
Repoatus, a, um, oddalony, da¬ 

leki, terras tantare repostis. 
Bepótia, orum, n. uczta powtór¬ 
na po godach. 

Repraeeent&tio, 5nis, i. płacenie 
gotowizną. 

Bepraeeento, 1. uobecnić, stawią 
co przed oczy, aliquid; 2) wyra¬ 
żać, naśladować, rirtiitem mores- 
que Catouis; 3) niezwłocznie wy¬ 
konać, wypełnić, zrobić, quod 
in longiorem dieto collaturus es- 
set, se repraesentaturum; wypła¬ 
cić natychmiast, a Faberio repiae- 
seotabimus. 

Beprehendo t reprendo, preheudi 
(preudi), prehensnm (prensum), 3. 
schwycić, wstrzymać, zatrzymać, 
aliqnem mann; reprehensi ei fu¬ 
ga Persae; setnej eUpsum non 
ipse posstt Jupiter reprehendere; 

geaus pecuniac;- przenoś m) pro¬ 
stować, ganić, Pausanias in eo 
est reprehensus; temeritatem cu- 
piditatemque; b) zaprzeczaj zbi¬ 
jać zarzuty, qnem ąuomodo re- 
prelienderent; ej przypominać, 
przytaczać, id. quod erat lmpru- 
deutia praetermissum. 

Beprehensto, ónis, ś. wstrzymy¬ 
wanie, zatamowanie; stąd: ogra¬ 
niczenie, przeszkoda, sine r ■ 
cere; 2) narana, obwinienie, in 
▼arias reprehensioues incurrere, 
a reprehensione temeritatts absutn, 
3) zbijanie, zaprzeczenie. 

Beprehenao, are wstrzymy¬ 
wać, reprehensans singulos. 

Reprebenaor. oris, w. przyganiacz, 
stąd; poprawiasz, coimtiorrim. 

Repressor, oris, *»• powściągacz, 
caedis quotidianae> 

Beprimo pressi, pressum, 3. po¬ 
wściągać, hamować, wstrzymy¬ 
wać, własc. i przenoś, impetus 
hostiom; couatus alicujus; odium; 
impudentiam alicujus; gemitum; 
odpierać, represso Catulo; ooo- 
żniać, itinera, cursnm; se r, po¬ 
wściągać się, wstrzymywać się. 

Reprómlnio, ónis, ż. wzajemne 
przyrzeczenie. 

Reprómitto, misi, missum, 3. wza¬ 
jemnie zobowiązać się. przyTzec. 

Bepto. 1. czołgać się, suwać się, 
łazić, silzas tutor reptare salu- 
brcs (przechadzać się). 

Bepudiatio, ónis, i. odrzucenie, 
nieprzyjęcie czego, pogardzanie, 

liepudio, 1 odrzucić, wzgardzić, 
rota, condittonem aeąuissimam, 
usunąć consilium senatus a repu- 
hlica; rozwieść mę, rozłączyć iię, 
morem. 

Repudium, ii, rozwód. 
Bepneraaoo, óre, odmlodDieć; 2) 
zdziecinnieć, postępować po dzie¬ 
cinnemu. 
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Bepugninter, pty/tt. oponie, aa 
wstrętem, accipere. 

Bepuąnantia, *e, i. sprzeczność. 
Bepugno. 1. opierać się, być prze¬ 
ciwnym, nie dopuszczać, sprze¬ 
ciwiać się, erudelitati; contrate- 
Titałem; z tryk. bezok. Ink ze 
spój. ne i tryk. łącz. n poetą 2) 
nie Zgadzać się, być w sprzeczności, 
aUcuirai; kaoc inter se repugnaot; 
pugnat enim wete accipcre et 
inńtnm reddere; neaotc. repu- 
gnaotia, inm, a. rzeczy sprzeczne. 

Sepnlsa. ae. i. odrzucenie, nie- 
przyjęcie, odmowa, nieodanie się 
zabiegów o urząd, repnlsam fer¬ 
ie, pati, accipere, doznać odmo¬ 
wy; rota m&an repnlsae, życze¬ 
nia pewne skutku, poct.; repnlsa 
acdilicia; «Tne repulzs factum esse 
cousulem. 

Bepulsus, us, m. odbijanie, od¬ 
bicie; odgłos, scopnlorom. 

Bejmngo, 8re, znowu nklóć: — 
przenoś, znowu trapić, dręczyć, 
aaimus. 

Bepurgo. 1. oczyszczać, iter; wy- 
pogadzać, repnrgato coelo; poet: 
oddalać, usuwać, qnidqnid in 
Aenea fuerat mortale repuigat. 

Beputo, 1. rozważać, rozmyślać, 
zastanawiać się nad czćm, multa 
secam roputaUs; ze zdaniem zależ., 
repUtate animie Testris, num—• 

Beguiee, Ctis, i. (4 przyp. requie- 
tem i requiem, « przyp- requie- 
te i requie) odpocznienie, spoczy¬ 
nek, rozrywka, zabawa, reqnies 
curarnm; ad rcquiem animi et 
corporis: dnm siki roquiem,dnm 
risus nndiqne quaerit; poet: miej¬ 
sce rozrywki, spoczynku. 

Bequleseo, quie»i, qmetom 3 spo¬ 
cząć, wypocząć, suk umkra; ossa 
tuta roąuiesdte in urna; z 4 prrrp. 
poet: mulata suos zequierunt flu- 
mina cursns;—przenoś, uspokoić 

się, reąuiescnnt simultates consi- 
lio amiconun; stąd* requictus, a, 
um, ten który odpoczął. 

Beąulro, qnisTvi, quWItum, 3. zno- 
wn szukać; szukać, poszukiwać, 
aliquid; stąd: aj znowu zapyty¬ 
wać; badać, roztrząsać, dowiady¬ 
wać się,aUqnem lnb aliquid, o ko¬ 
go Ink o co: aliquid » lnb ex 
aliqno, kogo o co; se zdaniem 
wrględ. qnae sit tellus kakitsnda 
requirit; b) wymagać, żądać, do¬ 
magać się, Testrnm aurilium; ne- 
qne amplins ref]uisiTit; takżo: wW 
dzićc brak, majorom prndentiam 
in aliqna re; multos inde reqni- ' 
ro, poet 

BeąuUftTim, i, «. potrzeba, ad to* 
qnisita naturae descendere. 

Biz, Si, i. w ogile: rzecz, przed¬ 
miot, uki rekue nox akstnlit etra 
cotorem; qnid koo rei est? w szcze¬ 
gół. wyraz ten przybiera rozlicz¬ 
ne znaczenia, które się pokazu¬ 
ją z przydanych przymiotników, 
słów lub przyimków a) majątek, 
mienie, rca eornm deficere ooepn, 
rem augere; couficere (strwonić); 
ó) stan, położenie, okoliczności, 
si res ita postulabit; restrae re 
melioTes facilioresquo crunt; koili 
res adrersae: e) sprawa, czynność, 
interes, si qua in re ei opos fue- 
rit; me de illins re lakowe; d) 
stosunek z kim., tccum miki res 
est, mam z tobą do czynienia: ej 
w znacz, sąd.: sprawa, proces, 
snsceptis robos rei receptis; de 
rebus ab ipso cognitis: f) dzieło, 
czyn, clamorem est res secnta; 
w licz. mn. dzieje, res Persicae; 
popnli Bomani; g) zdarzenie, wy¬ 
padek, zjawisko, quis rem tam 
Teterem pro certo alkrmet; h) rze¬ 
czywistość, prawda, re ipas, re 
rera, w rzeczy samćj, w istocie; 
re mnlto magii qnam rerkis re- 
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faUM; i) środek, sposób, fortu- 
nes, quibuscunque rebus possito, 
tneri; k) skutek, res indicabit; Ij 
korzyść, in suam rem conrertere; 
suaremovcri; m) dowód, Yincam 
te rebus neeessariis; n) res pu- 
blica lub respublica, państwo, 
rzeczpospolita; r Komana; r. Al¬ 
bena; rerum potiri, młóć najwyż¬ 
szą władzę; potęga, moc, majo- 
res nostri majorem banc rem fe- 
corunt. 

Besaoro, Bre, uwolnić od klątwy 
Be«aevlo, ire, znown się srożyć, 

wpadać w zapaiczywość. 
Besaltlto, 1. wzajemnie pozdrowić. 
Beaaneseo, saimi, 3. ozdrowieć; — 

przenoś, error resanuit. 
Besarolo, sarsi, sartum, 4. znowu 
naprawić, dam na. 

Besolndo, scTdi, scissum, 3. zno¬ 
wu przeciąć, vnlnns; — przenoś, 
odnowić, luctus obdnetos, poet.; 
2) zerwać, pontem; przerwać. Tal¬ 
iom; stąd: otworzyć, os nlccris; 
locum firmatnm; 3) rozciąć, ro- 
zedrzeć, latcbram teli, poet.; — 
przenoś, zniszczyć, unieważnić, vo- 
luntates mortnorum; pactiones; res 
judicatas; acta Caesaris i t. p. 

Beaaleoo, sclvi lub scii, .scltum, 
3. dowiedzieć się, powziąć o czćm 
wiadomość, quum id rescierit; de 
adrentn; z 4 przyp. i tr. bezok. 

Beaorlbo, scripsi, scriptum, 3. od¬ 
pisać, epistolam; listownie komu 
odpowiedzićć, alicui lub ad ali- 
qcem; ad literas (epistolam) lub 
ltteris (na list); także samo rescr. 
z 4 przyp. i tr. bezok., Pompejus 
rescripserat, sese dedtictnrnm; 2) 
na nowo zaciągnąć pod chorągiew, 
ex codem mi Lite novas legiones; 
cantus rcscripti sunt rocum sonis, 
wyrazy odpowiednio do śpiewn 
ułożone; 3) ad equum rescribero 
(milites), piechotę zamienić na ja¬ 

zdę; quod tu uunąuam reecrlbere 
possis, co wziąłeś wypłacić, od¬ 
dać; reliqaa, zapisać jako pozo¬ 
stałość. 

Beeóoo, socui. sectum, 1. ode- 
Tżuąć, obciąć, wyciąć, truncos; 
resecta lingua; partem de teigo- 
re; ad Tivum, do żywego obciąć;— 
przenoś, a) skrócić, ograniczyć, 
spatio brevi spem longam, nie 
sięgać daleko nadzieją, poet.; ad 
Tirom resecare, brać rzeczy bar¬ 
dzo ściśle; b) hamować, powścią¬ 
gać, libidmem. 

Besemino, Bre, na nowo siać, ro¬ 
dzić, ileś se reseminat odradza 
się (o feniksie), poet. 

Beseąuor, sequiitns i sectttus, 3. 
aliqnem, odpowiadać, tallbns re- 
secuta est Pallada dictis; bis est 
resccnta rogantem, poet 

Besero, J. otwierać, odmykać, por- 
tas hosti; jannam; limina, poet.; — 
przenoś, objawiać, oracula; za¬ 
czynać, annnm, poet. 

BeaerTO, 1. zachować, oszczędzać, 
zostawić, commeatum ad obsidio- 
nem nrbis; legiones ad perieula; 
odkładać, aliquid praesenti ser- 
moni, do ustnego rozmówienia 
się; zatrzymać, nihil ad similitn- 
dinem hominis. 

Bosej, sldis, nieczynny, nieza- 
trudniony, opieszały, enm resl- 
dem tempus terere; resides mo- 
vehit Tullus in arma viros, od¬ 
wykłych od boju. 

B*»ideo, sćdi, sessum, 2. siedzićć, 
zostawać, właśc. i przenoś, z przyirn, 
in i 6 przyp., lub samym przyp- C, 
arbore, in solio; in corpore nnl- 
lum residere sensom (nie zostaje); 
in nntn residebat auctorjtas (by¬ 
ła widoczna), 2) być nieczynnym, 
spoczywać, qua resident mortul 

B««Ido, sSdi, sessum, 3. osiadać 
w celu zamieszkania, Sicnlis ar- 
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tIb; dla wypocznienia: ne illein 
yilł* resideret: o miejscowości: 
zniżać się, osiadać, si montes re- 
sedissent; poet.: maria tumescunt 
rursusque in ee ipsa residnnt, bn- 
rza się i opadają; także: jam jam 
residnnt cruribns asperae pelles, 
osiadają:—przenoś, uspokajać się, 
uśmierzać się, tumor animi, ira, 
impctus animorum ardorqne, być 
znużonym, longiore certamine re- 
sidere Samnitinm animos. 

Besidaus, a, om, pozostały, resztu- 
jący; neczow. residuom, i, *. po¬ 
zostałość, reszta, ostatek. 

Beslgno, 1. odpieczętować, otwie¬ 
rać, literas, test»menta, —przenoś. 
a) objawiać, renientiafata, poet ; 
b) niszczyć, niweczyć, znosić,_fi- 
dem tabnUrnm; ej poet: lnmiti 
morte rcsignat (Mercurius), zamy¬ 
ka; 2) z jednćj księgi racŁnnko- 
wćj przenieść do drugićj; stąd: 
oddać, zwrócić, wypłacić, cnnc- 
ta; qnae dedit. 

Resilio, silni i silii, suitom, 4. 
odskakiwać, odbijać »ę, reailit 
grando a culmine tecti;—przenoś. 
aj ab boo crimen resiiit, nie ma 
o niego miejsca; bj zmniejszać się, 
in spatinm brere, poet. 

Besimua, a, tun, w górę zadarty, 
nares. 

Beslna, a«, f. żywica. 
Beaiplo, ero, trącić czćm. 
Bestpiseo, sipni, i siplyi, 3. przy¬ 
chodzić do siebie po jakićj słabo¬ 
ści, wydobrzeć; 2) przyjść do ro- 
znmn, opamiętać się. 

Basisto, stlti, stlinm, 3. opierać 
się, czynić opór, wlaśc. i przenoś, 
hostibns; libidini; contra yerita- 
tem; eos esse solos, qui adversns 
resiśtere anderent; ze spój. ne i tr. 
łącz, restitit, ne statua poneretur; 
nieosob. a Colta resistilur; 2) sta¬ 
nąć, zatrzymać się, wstrzymać kro¬ 

ki , właśc. i przenoś. cervus ad fon¬ 
tem; in occnlto; media in voce re- 
sistit, zacina się; także: pozostać, 
qui Itomae restiterunt; si restite- 
ro; 3) znown stanąć, nbi lapsire- 
sistamus. 

Resoltttus, a, urn, rozwiązany, roz¬ 
puszczony, rozwolniony, słaby. 

Besolwo, solri, soltłtnm, 3. roz¬ 
wiązać, rozpuścić, pnella resoln- 
ta capillos, z rozpnszczonemi wło¬ 
sami; restes; equos, wyprzęgać; 
gleba se resoltrit lob resolritur, 
spulchnia się, robi się krnchą; ni- 
vem r. topić; nebnlas, tenebras, 
rozpędzać, rozpraszać; — przenoś, 
jura podoris, obrazić, zgwałcić; 
litem lite, zakończyć; curas, roz¬ 
pędzić; dolos, zniweczyć; te pia- 
cnia nullaresoWent, nie nwolnią, 
poet; 2) otworzyć, liteTas; utrem; 
ora; fance® in »erba, do mówie¬ 
nia, poet; zapłacić, ea sommo 
studia. 

BesonabUis, e, wydający głos. 
Besóno, sonar i, 1. wydawać od¬ 

głos; aedes resonant plangoribas; 
przecb. doces resonaTc Amarylli- 
da, aby brzmiało imię Amarylll- 
«iy lucos cantu, napełniać, u po¬ 
et; — przenoś, gloria rirtuti Tese- 
nat ta»qnam imago, chwała jest 
odgłosem cnoty. 

Besónns, a,tun, brzmiący, rozle¬ 
gający się, roces. 

Beaorbeo, Ere, znown w siebie 
wciągać, połykać, fbrctus. 

Hespeoto, 1. oglądać się na co, ad 
tribunal; stąd: wyglądać, oczeki¬ 
wać, par mnnus ab aliqno; 
przenoś, mieć wzgląd, troskliwość, 
si qna pios respectant nnmina, 
poet 

Respectua, us, m. oglądanie się, 
z przy p. 2. incendiorum, na poża¬ 
ry, sine respectu fngere, bez oglą¬ 
dania się; ucieczka, przytułek, ad 
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nenatum, si nullus ulio sit quam 
ad Romunos respectus; 3) wzgląd, 
w« peeiu sin, pTzez wzgląd na sie¬ 
bie; resp. rerum privatanun; resp. 
hnjus fabulae; sine majestatis resp. 

Beapergo, spersi, spersnra, 3. po¬ 
kropić, po pryskać, pobryzgać, a- 
liquid aquis; manns respersae aan- 
goiue. 

Besperalo. Ouis, i. skropienie, pig- 
men torom; sumptuosa. 

Becpiclo, spexi, speetna, 3. oglą¬ 
dać się, ad aliquem lnb samo ali- 
qnem; — przenoś, aj ściągać się, 
należeć, ad hunc summa imperii; 
6) cofać się myślą, przypominać 
sobie, quoad longissime potost 
mons mca respicere spatium prae- 
teriti temporis; ej mićć wzgląd 
na co, mieć o czćm staranie, rem- 
pnblicam; commoda popu li; ne- 
glectnm genus et nepotes; d) wy¬ 
glądać, oczekiwać, subsidia: zpem 
a Bomanis; 2) za sobą widzićc, 
post teiga; quod ubi respezit rex; 
3) w ogóle; widzieć, aliqnem łn 
solio: poet. z 4 przyp. i tryb. bez. 
respicinnt rolitare ferii lam. 

BespirŁmen, lais, n. kanał odde¬ 
chowy. 

Bespir&tio, ónis, i. oddychanie, 
oddech; sine r. pugnare, bez ode- 
tcbuienia; 2) przestanek w mowie 
wymierzany oddechem; 3) wyzie¬ 
wy, parowanie, aqnarum. 

Beśpir&tus, tts, m. oddychanio, 
oddech. 

Beapiro, 1. oddychać, animam lab 
samo respirare; 2) wytchnąć, ode¬ 
tchnąć; — przenoś, przyjść do sie¬ 
bie ze strachu, z nieszczęścia 11. p.; 
a mętu: a continuis cladibns; si ar- 
mis positis ciritas respirarerit; n- 
stawać, zwolnioc, cnpiditas atque 
araritia respirańt; oppngnatio re- 
spirarit 

Bespondeo, spondi, sponsum, 2. 

odpowiadać, tak w ogóle jako tei 
w szczegół, o wyroczniach, wiesz¬ 
czach i przenoś, o odgłosie, iatór- 
roganti tribnno; epistolae; saxa 
respondent Toci; ad aliquid, con¬ 
tra oontnmeliam; adrersns haec; 
multa, nihil; często z 4 przyp i 
tryb. bez.; takźo: ze spój. nt i tr. 
łącz., Pythia respondit, nt moeni- 
bus Ugneis se defenderent; respon- 
snm est, odpowiedziano; respon- 
dendi breritas; 2) odpowiadać na 
zawołanie, uwiadamiać o swej d- 
becności, a więc: stawić się, ja¬ 
wić się; milites ad nomina non 
respondebant, niebyli obecni przy 
czytaniu listy; Yerrem non respou- 
snrom, nie stanie przed sądem; 
raspondere radatns debebat; 
przenoś, (pedes) respondere non to- 

catos, stawie się; resp. ad tem- 
pus, zapłacić w czasie właści¬ 
wym; 3) odpowiadać pod wzglę¬ 
dem położenia, leżóć naprzeciw 
contra respondet Gnosia tellus 
poet.; stąd; zgadzać się być podo¬ 
bnym, odpowiednim, stosownym, 
z przyp. 3. lub z przyiin. ad i 
przyp. 4. verba rerbis; optatis 
fortuna; handquaqaamadspem e- 
yeutus respondit; wywzajemniać 
się, amori amore; liberalitati; po¬ 
dołać czemu, dać odpór, orationi 
illorum. 

Besponsio, ónis, i. odpowiadanie; 
sibi ipsi resp., odpowiadanie sa¬ 
memu sobie, postać krasomówska. 

Beaponsito, are, odpowiadać, da¬ 
wać objaśnienia (o pras, nikach) 

Bospdnao, are, odpowiadać (o od¬ 
głosie), ripae responsant; poet. 2) 
opierać się, cupidiuibus; gardzie, 
coenis opimis; 3) być stosownym, 
ne gal lin. malum responset dura 
palato, poet. 

Beaponaum, i, n. odpowiedź (w od¬ 
niesieniu do wyroczni i prawni- 
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ków), Apolliuis; del Delphici; Si- 
bylUe; jurisconsnltorum. 

Bsapablie*. te, ż. patrz res. 
K«cpuo. spni, spiUum, 3. odntció, 
gardzie, nie przyjmować, wlaśc. i 
przenoś. poetas; conditionem; de* 
foasiouem; mmiera. 

Bwtacno, nre, wylewać z brzegów, 
rozlewać się, nnda restagnantls 
maris feciepalndcm; także: is lo- 
cus late restagnat, zalana wodą. 

Beataoro, 1. odbudować, wystawić 
na nowo, odnowić. 

Reatlbilia, e, corocznie odnawiany. 
KoatUio, 1. znowu kroplami spadać. 
Reatinotto, onis, ż. gaszenie. 
Beatlnsuo. 8tinxi, suuetum, 3. ga¬ 
sić, ignem, incendium; ad restin- 
guendum coiicurrere: — przenoś. 
m) zgasić, przytłumić, uśmierzyć, 
sitim; odium; ardorem cnpidita- 
tnm; meutes auditorum inflamma- 
tas; zniszczyć, studia ceterornin; 
morterestingur.sermuuculum rest. 
koniec położyć. 

ReotipuMtio, 6nis, ł. wzajemne 
przyrzeczenie, zobowiązanie się. 

fteatipulor, ari, żądać wzajemnego 
zobowiązania się, wzajemnie się 
zobowiązać. 

Hostia, is, i. powróz, sznur. 
Bestito, are, ociągać się, zwlekać, 

opór czynić, prope restitantes con- 
sules in concionem pertrazernnt. 

Beatituo, stitui, stitiituin, 3. zno¬ 
wu postawić, statuom; stąd: a) od¬ 
dać, zwrócić co komu, emptori- 
bus pretia,i tak często: alicui ali- 
quid, amissa, fraudata; Arjn re- 
stitnti ad Romanos: poot.: apibns 
fructum suum (jako własność); se 
alicui, stać się znowu przyjacie¬ 
lem;/') nazad przywołać, przywró¬ 
cić, in patriam; causa restitueudi 
mei; s06pites Romam ad propin- 
quos; 2) przywrócić do dawnego 
stanu, muros, aedes, oppida, a- 

ciem; resperditas, libertatem; jn- 
dicia (zniweczyć dawne wyroki, 
sądzić na nowo); prorinciam in 
antiquum stałom; aliqnid in pri- 
srinam dignitatem; aiiquem in re- 
gnum; in autiąuuin locum gra- 
tiae; in suam dignitatem, in hono¬ 
rem tribunicium; alic(nem ia a- 
micitiam suam i t. p.; aliquem 
in integrum; Aetolos BomaniS' fi- 
nibus suis imperiom Romanom; 
odnowić, zacząć na nowo, proe- 
lium,pognam, samoaliqnem rest., 
przywrócić kogodo używania praw, 
przywilejów, takie: ułaskawić; 3) 
zdobyć na nowo, Gallias r.; (iał- 
liae restitutae. 

Restitutio, ónis,ż. przywróceuie do 
dawnego stanu; 2) odwołanie z wy¬ 
gnania, ułaskawienie, alicujus. 

Bestttutor, óris, w*, przywróciciol, 
salutis, templorum. 

Besto, stlti, 1. zostawać, hic re- 
stat actus; qni pauci restant; ma¬ 
jora restant; restat z nast. uti tr. 
iącz.: r. ut hic respoudoam: poet; 
z tryb. bez- iro r.; restabat ver- 
ba reterre; poet-: doua pelago et 
flammis restantia, szczątki urato¬ 
wane, ocalone; także: hoc T.*tio 
restare cauunt, to czeka, to jest 
zostawione, przeznaczone; qnod re¬ 
stat, na przyszłość; 2) opór czy¬ 
nić, opierać się, summa fi; nieo- 
sob.: qua minima si restatur, gdzie 
najmniejszy jest opór. 

Bestrtote, prtytf. skąpo, oszczę¬ 
dnie, facere aliqnid; dokładnie, 
ściśle; estro, surowo, praecipere, 
obserrare. 

Bestrictus, a, um, ograniczony, 
skąpy, oszczędny, homo. 

Bestringo, strinzi, strietnm, 3. 
wiązać, krępować, resłrictis lacer- 
tis;—przenoś, ograniczać, oszczę¬ 
dzać. 

Besudo, 1. potnieć, pocić się; — 
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przenoś, solom resudat i homore mieniami; także: jam rębna luce 
reend. Tetectis; — przenoś, wykryć, wyja- 

Beeulto Sie, odskakiwać, odbijać wić, consilinm, scelns. 
się, tela resnltaut gsleS; —przenoś, 
imago Tocis result&t, odbija się 
echo; colles clainore resultant, 
krzyk rozlega się po wzgórkach, 
poet 

BenOmo, sumpsi, sumptu m, 3. 
znowu brać, tabellas; — przenoś. 
a) znowu otrzymać, dostać, di- 
gnitatem; dcpositam potestatem, 
u póżn. pis.; b) odzyskać, vires; 
ad spem arrectus resumendi fa- 
sligii, poet. u póżn. pis. 

Beaupino, w tył (wznak) oba¬ 
lić, assurgcntcm umbone. 

Beaupinus, a, tim, w znak leżą¬ 
cy, resupinum fuudere, obalić;— 
przenoś, dumny, zadzierający gło¬ 
wę, tulerat gressus resnpina per 
urbem, poet. 

Besurgo, surreii, surrectum, 3. 
znowu powstać, znowu się pod¬ 
nieść; poet: luna resurgit, zno¬ 
wu wschodzi; — przenoś, powsta¬ 
wać na nowo, wszczynać się, re- 
surgit bellum; wzmagać aię na 
nowo, nabierać świetności, urbs 
resurrezit; res Bomana Telnt re- 
snrgeret. 

Beeusoito, be, znowu obudzić;— 
przenoś, znowu wzniecić, odnowić, 
positam iram, poet. ka. 

Betardatió,5ids,i. opóźnienie, zwło- 
Betardo. 1. opóźniać, zatrzymy¬ 
wać, aliquem in persequendi stu¬ 
dio; motus stellarum retardantur, 
odbywają się powoli; — przenoś, 
wstrzymywać, impetus hostium; 
aliquem a scribendo; opóźniać, 
przeszkadzać, auxilium. 

Bóte, ii, n. sieć. 
Betego, texi, tectum, 3, odkrywać, 
otwierać, tbecam nnmariam; poet.: 
homo retectua, nie osłoniony tar¬ 
czą; erbem radiis, oświecić pro- 

Betendo, tendi, tensum i tentom, 
3.zwolnić rzecz natężoną, napię¬ 
tą, arcum. 

Betentlo, oms; r. zatrzymywanie, 
aurigae; pecuniae; — przenoś, r. 
assensionis. 

Beto to, l. (od retineo) wstrzy¬ 
mywać, equos, frena; — przenoś, 
utrzymywać, sensns yitamque. 

Retento, 1. (re i tento) na nowo 
próbować, doświadczać, fila lyrae; 
studium; także; z tryb. bezok., 
retentans infringere restes, poet. 

Betentus, a, nm, imiesł. od re- 
tendo lub retineo. 

Betexo, teru,, teituin, 3. odprćć, 
rozebrać tkaninę, rozpleść co by¬ 
ło utkanćm, qnasi Penelope te- 
lam retezena; o księżycu: plenum 
tenuata retczuit orbem (zmniej¬ 
szył) poet.; — przenoś, aj przero¬ 
bić, scriptorum quaeque, poet; 
b) zniweczyć, znieść, odwołać, co¬ 
fnąć, orationem, 2) tkać na no¬ 
wo, ponowić, fila properata; fa¬ 
ta; orbes, poet. 

Betl&riua. ii, m. szermierz, który 
używał sieci na uwikłanie swego 
przeciwnika. 

Betloentia, ae, i. milczenie; za¬ 
milczenie (przerwanie rozpoczętej 
mowy, postać krasomowska). 

Betioeo, ticui, 2. milczeć, z przy im. 
de i ptzyp. 6, o czćm, de injn- 
riis; z przyp. 3 milczćć, nic me 
odpowiadać, alicni; z przyp. 4 
zamilczćć, rem. 

Botioulum, i, n. i reticulus i, m, 
siatka. 

Betinaoulum, i, n- to, co służy 
do zatrzymania czego; hak, klam¬ 
ra, lina, powróz, cugle i t. p. 
u poet. 

Betiuena, tłs, trzymający się cze- 
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go, obstający przy ozem, jnris 
fsui dignitatisque. 

Batineo, tinni, tentom, 2. wstrzy¬ 
mać, aliquem; aogre sunt Tetcnti, 
qnm oppidum irrumperent (tru¬ 
dno ich było wstrzymać), także: 
retineri oon posse, quin-; lub za¬ 
trzymać, semel einpta i t. p ali- 
qnem obsidem, jako zakładnika;— 
przenoś, wstrzymać, cursntn; poet.: 
i aro mas, gaudia, rabiem; 'Utrzy¬ 
mać w pewnym zakresie, w klu¬ 
bach, aliąuem in oflicio, in fide; 
atiquem sub sua potestate; lub 
zatrzymać, nomen; hunc morem 
usque adhuc; memoriam alicujus 
rei, lub aliquid meęioria- zatrzy¬ 
mać w pamięci, pamiętać; utrzy¬ 
mać się przy czćm, jus suunr, sta- 
tum suurn; suum ordinein; pote- 
statem; pristinam rirtutem; uwa¬ 
żać, przestrzegać, mieć co na 
względzie, officium; utilitatem et 
fidem in amicitia; 2) trzymać, ali- 
quem; aliquid manu; — przenoś, 
krępować, aliquem 

Retorąueo, torsi, tortum, 2. skrę¬ 
cać, zwracać, oculos ad urbem; 
caput in aliquid; agmeu ad dez- 
tram retorquetur (zwraca się na 
prawo); poet.: brachia torgo retor¬ 
ta, ręce w tył skrępowane; re- 
tortae litore undae, odparte od 
brzegu; panthcrae terga lub amic- 
tum, w tył zarzucić, odwinąć; — 
przenoś, mentem laetata retoreit, 
zmieniła. 

Retorridu*. a, um, wyschły, spie¬ 
kły od słońca; zmarszczony, skur¬ 
czony. 

Betractttlo, dnis, i- przeirzenie, 
poprawka: 2) ociąganie się, sine 
retractatione. 

Retrwctatua, a um, poprawiony, 
przejrzany. 

Retracto, 1. znowu się czego chwy¬ 
tać hrać się do czego, feirum, 

arma; Tttlnera; znowu wydoby¬ 
wać, Terba desueta;—przenoś, a) 
znowu rozważać, aliquid diligen- 
ter; dum prima retractant fata do- 
mns, b) odświeżać, odnawiać, cau- 
sas doloris; dolorem retractando 
augere; Tetera odia; secum mc- 
morata, poet.; 2) cofać, odcią¬ 
gać; — przenoś. a) odwołać, nihil 
cst, quod dicta retracter.t Aenoa- 
dae; b) ociągać się, opierać się, 
sprzeciwiać się, nullo retractante. 

Itctriotue, a, um, oddalony, usu¬ 
nięty, ukryty, retractior a mań 
murus. emporium in intimo sinu. 

Retraho, traxi, tractum, 3. odcią¬ 
gnąć. cofnąć, Hannibalem in Afń- 
cam; inauuin; ex itinere; wstrzy¬ 
mać, fugieutcm; retractus ex fu¬ 
ga; se retr. usuwać się, a con- 
lictu; — przenoś, wstrzymywać, 
consules a foedere; ocalić, uno 
proelio Thebas ab interitn retra- 
xit; 2) in odium, ohydzió, podać 
w nienawiść. 

Retribuo, tribui, tribtltum, 3. 
zwrócić, oddać na powrót, popu- 
lo pecuniam acceptam; 2) ustąpić 
co komu, przyznać, fructum, queoi 
moruernnt. 

Retro, przysl. na pytanie dokąd? 
wstecz, w tył, se recipero, re- 
grcdi, roferre pedein, respicere; 
na pyt. gdzie? w tyle, z tylu, 
quid retro atque a tergo fieret;— 
przenoś, r. ponoTe, poniżać, npo- 
śledzać; poet: seateutia Tobis rer- 
saietro, znfleniliście zdanie; 2) 
w odniesieniu do czasu: w prze¬ 
szłości, et deinceps r. usque ad 
Romulnm; quodcunque retro est, 
to, co przeszło 

BotrocSdo, cessi, ccssum, 3. iśc 
na powTÓt, cofać się, ustępować. 

Retroraum i retrotsus, przyzlów. 
wstecz, nazad, Tela dare;-prze¬ 
noś. odwrotuie. 
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Retrooersus, a, inn, tyłem obró¬ 
cony. odwrocony. 

Retrusus, a, um, oddalony; 2) 
alt ryty, yolnntas 

Rotundo, tudi, tusum, 3. odbi¬ 
jać; —przenoś, powściągać, linguas 
Aetolorum; sermones; snperbiam; 
impetum, poskromić. hostern; 2) 
stępić, przytępić, tela;—przenoś. 
a) miicronem stili ccnsorii, nie¬ 
skutecznym zrobić, odebrać moc, 
pozbawić mocy; gladios Inb fer- 
rnm alicnjus, zniweczyć morder¬ 
czy zamiar. 

Retusua, a, urn, tępy, stępiony, 
tela retasa cadnnt; przenoś, in- 
geninm. 

Raus, i, m. i rca, ae, i. wino¬ 
wajca, obwiniony, obwiniona; re- 
nm faccre lnb agere aliąnem, o- 
skarżać, renm fieri lub agi, być 
obwinionym, oskarżonym, z przyp. 
2, rzadko z 6 przedmiotu oskar¬ 
żenia;—pr/.cnoś. zobowiązany, ro¬ 
li, do spełnienia ślubu; snae par¬ 
tia tutandae. 

Reraleaoo. ralui, 3. wzmagać się, 
przychodzić do zdrowia. 

Rerebo, yeti, vertnm, 3. odwo¬ 
zić, tela; ezscquias Komam; prae- 
da rerecta; na str. bier. powra¬ 
cać (wozem, konno, lub na okrę¬ 
cie) ad proelium; per circum; 
lthacam; rerectus eqnis; — prze¬ 
noś. ad superiorem aetatem re- 
>ecti sumus (powróciliśmy, co¬ 
fnęliśmy się w mowie). 

Beyello, relli, faktom, 3. wydzie¬ 
rać, wyrywać, odrywać, tela de 
corpore; tcluin ab alta radice; sti- 
pites; scuta; claustra portanim; 
puerain, morie ab aliquo revelli; 
quos Sidonia nrbe reve!li; usqne 
prozimos rerellis agri tcrmiuos;— 
przenoś, niszczyć, wytępiać, con- 
sulatum ez omni memoria; injn- 
rias; 2) rozdzierać, rozrywać, hu- 

inum dente cnnro (uprawiać), poet; 
sepulera; także poet.: cinerem ma- 
nesque. 

Ber eto, 1. odkrywać, odsłaniać. 
Rerenio, rSni, rontum, 4. po¬ 

wracać. 
Rerćrfc, lub r® ferS, w rzeczy sa¬ 
mej , rzeczywiście, istotnie. 

Rererbero, ire, odbijać. 
Reyerendus, a, um, czcigodny, 
szanowny. 

Beyerens, tis, szanujący, pełen 
uszanowania. 

BererentU, ae, i. uszanowanie, 
adbibenda est quaedam rereren- 
tia adrersis hornmes; famae. 

Rewóreor, rerftns, 2. lękać się, 
assentandi snspicionem; 2) czcić, 
szanować. 

Rereralo, 5nis, ś. zwrócenie się 
z drogi przed dojechaniem do miej¬ 
sca, reditu rei potius rerersione; 
2) powrót, sol binaa in singnlia 
annis rerersiones faeit. 

Reyerto, verti, rersum, i rerer- 
tor, versns, 3. powracać, wlaśc. 
i przenoś., ei itmere, ad alięnem; 
in gratiam cnm aliquo; ad pro- 
positnm; id malum in civit»tem 
rererterat; nescit toi missa to- 
fertl. 

Reyinolo, rimi, finetnm, 4. zwią¬ 
zać, jnfenem manus post terg. 
rerinctum, poet; 2) przywiązać, 
przymocować, ancoras catenis: tra- 
bes; stipites ab infimo; poet: zo¬ 
na summo de poste rcvinfcta; in- 
sulam refinzit Gyaro. 

Rerlnoo, vici, fietnm, 3. poko¬ 
nać, zwalczyć, caterrae reyictae; — 
przenoś, przekonać, judicio ami- 
cornm refincetnr; crimina rerict* 
rebus. 

Rewiresoo, rimi, 3. znowu się za¬ 
zielenieć, sllrae; — przenoś, po¬ 
wracać de dawnych sil. odmio- 
dnieć, ad renoyandam bellnm to- 
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rirescent; reTirescere po**® P*- 
rentem. 

Rerteo, risi, risum; 3. odwiedzić, 
zwiedzić, obejrzćć, rełise nos.ali- 
ąuaiido; te ravisettuns rat es; do- 
mos revisebant; poet.: aut quae 
fortuna satis digmi rerisitte (szczę¬ 
ście spotkało ciebie). 

BeybrUoo, viii, 3. odrodzić się, 
ożyć, wlaśc. i przenoś. revmscunt 
adrentu nostro jnstitia, abstinen- 
tia; ciritates rcrizemnt. 

ReroofibilU, e, dający się odwo¬ 
łać, cofnąć, non r., nieodwołalny. 

Rerocimen, lais, *. odwołanie; 
2) wstrzymanie, powściąganie. 

BerooMio, ónis, I. odwołanie, a 
beilo; — pTZenoś. a) verbi, przy¬ 
wrócenie; b) powab, ponęta, ad 
cuntemplandum; ad yoluptates. 

Beróco, 1. odwołać, aliąucm; ali- 
qoem z przyim. de, er, a i prz. 6; 
z in i przy p. 4 , w znacz. woj. copias; 
aiiąnem aiiqua re, aiiąnem ceito 
gigno, *uos tubł; — przenoś, zwa¬ 
bie, zwrócić nazad, spes Campa- 
nać dcfeclionis Samnites in Apu- 
liam TersosruransadCaadiumreto- 
cavit; oeulos, luuina; cofnąć, r«Vo- 
cat pędom Ti beri mis ab atto; gra¬ 
dom; ograniczyć, ukrócić, comi- 
tia in unnin diem, ritem (obciąć); 
u póżn pis. także; odzyskać, zdo¬ 
być na nowo, omnia militaria si- 
gua; aj kogo, aiiąnem ad vitam 
lab a morte, wyratować, ocalić; 
aliquem in memoriam alicnjus rei, 
przypominać co konin; se ad ea rero- 
cat, przywodzić to sobie na pamięć; 
stąd. se ad ser. lub samo ser. wcho¬ 
dzić w siebie samego , zastana¬ 
wiać się nad sobą; także: sć ad 
industriam; wstrzymać, odciągnąć, 
odwrócić, a!iqucm a turpissimo 
consilio; a cnpiditate; a scelere; 
animum ab ira; b) co nazad przy¬ 
wieść, przywrócić, wznowić, Ti¬ 

re*; ani mos; Romanem ditiooem 
ad pristinas rim; priscos mores; 
memoriam alicujns rei, lub ail- 
qnid; studia intermissa; odwołać, 
facta; 2) znown powołać, wezwać, 
in sufTragium; w znacz. sąd. na 
nowo pozwać; Kominem; w teatrze: 
przywoływać, qnum sacpius rero- 
catus rocem obtudisset; millies 
rerocatum est, wołano, żeby po¬ 
wtórzyć; primos tres rersus, żądać 
powtórzenia pierwszych 3-ch wier¬ 
szy; o poecie: rerocatum eandem 
rem dicere; 3) powoływać, wabić, 
abi, quo blandae juTeimm te rc- 
Tocant preces; — przenoś, dopro¬ 
wadzić do czego, rem ad manns, 
do bitwy, do rozstrzygnienia przez 
bitwę; spem consulatus in parłem; 
rozdwoić; a!iquid tu dubinm, po¬ 
dać w wątpliwość; stosować do 
czego, odnosić, aliquid ad suas 
res; ad se aliąnid; omnia adgio- 
riam; consilia ad naturam; także: 
prowadzić, aiiąnem ad Tirtntcm; 
odwoływać się do czego, powo¬ 
ływać się na co, ad aestimatio- 
nem alicnjus; 4) nawzajem zapro¬ 
sić, aiiąnem, Tulpcm, 

Rerólo, 1. nazad lecićć; — prze¬ 
noś. szybko wracać,telnm. 

Rerotabilia, e, mogący się w tył 
toczyć, poudns, poet. 

Re-rolTO, volvi, yolntum, 3. w tył 
toczyć, zwijać, aliąnid; poet.: iter 
faliscis silvae Inb aequora, prze¬ 
chodzić, podróżować; se revolve- 
re lub na str. bier. revol»i, po¬ 
wracać, nazad się toczyć, revol- 
sor in Tosculanum; inb spadać, 
toro; rerolntus cquo; rev. librom, 
czytać (ponieważ przy czytaniu 
książek trzeba było je rozwijać); 
o czasie: rerolnta dies, wracają¬ 
cy dzień; reToluta secula, upły- 
nione wieki, u poet.; na str bier. 
wpaść na co, natrafić, ad pa tria 
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sententiam: ad dispensationem ino- 
piae; in sollicitndinem suspicio- 
uemąue; qnid ad ista revolvor? 
2) znowu rozwijać; znowu czytać, 
toca jam recitata; lub znowu opo 
wiadać, powtarzać, haec iugrata; 
lub znowu rozmyślać , zastanawiać 
się, Kuma visa revolrit; na str. 
bier, znowu wpaść w co, fci luxu- 
riam; rursus ad superstitionem, u 
pBżn. pis. 

Beromo, Tomui, 3. znowu z sie¬ 
bie wyrzucać, fluctus, poet. 

Revorto, patrz rererto. 
Rex, regis, m. kierujący, najwyż¬ 

szy rządzca kraju, król, w licz. 
mo. król i jege małżonka; także: 
familia królewska, reges Syriae 
(o synach króla Antyocha); poet.: 
populus laterez, rozlegle mający 
panowanie; o bożkach niektórych: 
o Jowiszu, Neptunie, Plutonie, 
r. dBorurn, r. aąuarum, r. Stygins; 
charakter, urząd królewski, rex 
patrein vicit; b) w znacz, relip.: 
rex sacrorum lub sacrificus lub 
sacrificulus, kapłan w Rzymie 
sprawujący ofiary, które pTZcdtćm 
królowie sprawowali~c) o rzekach: 
fluyiorum rex Eridanus; o zwie¬ 
rzętach: r. ferarum; reges apum, 
(]) r. pueritiac, przewodnik mło¬ 
dzieży; c) obrońca, patron, coram 
rege suo de paupcrtate tacentes: 
fj w ogóle: bogaty, możny, szczę¬ 
śliwy, rex eris, si recte facies. 

Rex, gis, tu. przezwisko Rzymskie, 
fthadiidsrathus, lub -os, i, m. syn 
Jowisza, brat Minosa, sędzia 
w krainie podziemnej. 

Rhaeti, o nim, m mieszkańcy krai¬ 
ny zwanej Bhaetia, ae, i. między 
Dunajem a Benem; stąd: Bhaetl- 
cns i Bhaetus, «, um, Ketycki. 

Rtiamnui, untis, I. miasteczko 
w Attyce; stąd: *) Bhamnfisis, 
Idis, Bamnnzyjska (Nęmesis); b) 

Bhamnnsins, a, um, Bamnuyjski 
i Bhamnnsia, jako przydomek Ne- 
mozydy. 

Rh&psodia, ae, i. część poemat 
śpiewana lub deklamowana przez 
Rapsodów; secunda, druga księga 
Iliady Homera. 

1. Rhee, ae, ż. Silvia, córka Nu- 
mitora, króla Albańskiego, matka 
Bomulusa i Bema. 

2. RhSa,ae,ż.imięCybeli. [kołach. 
Rhóda, ac, i. powóz o czterech 
Rhed&rius, ii, n. woźnica. 
Rhedónes, um, m. lud w Gallii 
celtyckiej. 

Rhegium, lub -on, ii, w. miasto 
Bruttów; stąd: Kheginus, a, um, 
odnoszący się do Kcgium i Bhe- 
gini, orum, m. Beginowie. 

Rheuo, patrz reno. 
Rhenus, i, n. Ren, 
Rheaus, i, m. król Tracyi. 
Rhetor, Bris, m. nauczyciel wymo¬ 

wy; także: mówca 
Rhetórioe,grrzysł. po krasomówske. 
Rhetoricus, a, um, tyczący się 

wymowy; ars rh lub same rhe- 
torica; ae, lub -e, -es, i. sztuka 
krasomówska; 2) rhetorici docto- 
res, retorowie, nauczyciele wy¬ 
mowy; libri rh lub samo rheto¬ 
rici, orum, i rhetorica, orum, «. 
pisma obejmujące prawidła wy¬ 
mowy. 

Rhidague, lub Ridagnus, t, w. 
rzeka w kraju Partów. 

Rhtnooeroa, Stis, ». nosorożec. 
Rhlnocołura, ae, i. miasto w Pa¬ 
lestynie nad morzem Sródziemnćm 
w blizkości Egiptu. 

Rhinton, ónis, »». poeta z Tarentu- 
Rhlon, i Bhium, ii. *. przylądek 

w Achai. 
Rhlpaeus, a, um, mons lub poet. 
arces, góry w północnej stronie 
Samacyi lub Scytyi. 

Rhison, Bnis, miasto w Illiryii 
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stąd: KhizSiiItae, Srum, mieszkań¬ 
cy miasta i okolic Ryzoun. 

Bho. u. głoska grecka, r. 
Bhóda, ae, ż. miasto w Hiszpanii 
tarrakooeńskiej. 

Rhódaaus, i, m. Bodan. 
Rhodius, patrz Rhodos. 
Bhodópe, es. i -pa, ae, i. góra 

w Tracyi i jej okolice; poet.: o 
Tracyi w ogóle; stąd: RhodopS- 

jus, a, urn, rodopejski, w ogóle: 

tracki, u poet. 
Rhódos, lub Rhodus, i, z. wyspa 
na morzu Śródziemnem z miastem 

tegoż nazwiska; stąd: Rhodius, a, 

um, należący do Bodu i Khodii, 

orum, m, Rodyjczycy. 

Rhoecus, patrz Bhoetus. 
RŁoetóum, i, n. przylądek i mia¬ 
sto w Troadzie; stąd RhoetSus, 
a, nm, retejski, w ogóle: trojan- 
ski, u poet., i Rh. profundum lub 
samo Rheteum, morze w blizko- 

ści Rcteum. 
Bhoetus, i, m. imię olbrzyma; 2) 
król Marrubiów albo Marsów. 

Bhombus, i, m. bąk. iryga; mo- 
towidlo używane do czarów; 2) ga¬ 

tunek ryby morskiej, płaszczka. 
Bhosos, lub -ns, i, i. miasto nad¬ 
morskie Cylicyi; stąd : RhosiScus, 

a, um, do tego miasta odnoszą¬ 

cy się. . 
Bhythmici, orum, »». nauczyciele 
rytmn, od rhythmus, i, zzz nu- 

merus, takt w muzyce. 
Rioinium, ii, n- suknia, której Rzy- 

mianki używały w czasie żałoby. 
Rictua, us, »». także rictum, i, n. 
rozdziawianie gęby albo paszczęki, 

risu diduccre rictum; r. Cerberei. 
Rideo, rlsi, rlsum, 2. śmiać się, 

alicui łub ad aliąuein, uśmiechać 
się do kogo; — przenoś, o przed¬ 
miotach uicżyw.: przyjemny przed¬ 
stawiać widok, floium coloribus 

aiinus ridet ager; ille terrarnm 

angulus mihi praeter omnes ridet 
(podoba się); domus ridet argonie 
(jaśnieje); 2) śmiać się z kogo lnb 
czego, wyśmiewać, naśmiewać się, 
hominem; impudentiam; ridetur 
ab Omni conrentu. 

Ridieule, przysl. śmiesznie, to jest: 
a) żartobliwie, zabawnie; b) śmie¬ 
chu godnie. 

Ridtoiilus, a, um, śmieszny, to jest: 
o) zabawny, ucieszny; poet.: z tr. 
bezok. ridiculus totas simul »h- 
sorbere placentas (śmiano się z nie¬ 
go, że-); rieczow. ridiculum, i. n. 
żart, rzecz śmieszna; hj wyśmia¬ 
nia godny, z tryb. bez. est ridi¬ 
culum nihil dicere. 

Rigens, tis, skrzepły, zdrętwiały, 
stwardniały, ornnia rigeutia gelu, 
poet.: restes auro rigentes (wyszy¬ 
wane, haftowane). 

Rigeo, Sre, hyc skrzepłym, zdrę¬ 
twiałym, partes terrae frigore ri- 
geut; — przenoś, sterczeć, jeżyć 
się, sine froudibus arbos nuda ri- 
get; gelido comae terrore rigeut, 

poet. , . , 
Rigeaoo, rigui, 3 drętwieć, krze¬ 
pnąć, aquae ni grandines;—prze¬ 
noś. w czasie przeszłym dok. na¬ 
jeżyć się, mętu rignisse capilios, 
poet 

Blgide,przysl. twardo; — przenoś- 
surowo. 

Bigidus, a, um, stężały, skrzepły, 
twardy, aqua; tellus; najeżony, 
capilii; — przenoś, a) niezachwia¬ 
ny, nieporuszony, vultus, mens, 
innocentia; stąd. surowy, nieugię¬ 
ty, censor, satelles rirtutis; o) nie¬ 
okrzesany, gruby, niezgrabny, mo¬ 
res; signa ngidiora; c) dziki, o- 
krutny, ferae; Getae; Sabiw; ferrum. 

Bigo, 1- prowadzić którędy wodę 
lub inny płyn, acjuam per agros; 
stąd: oblewać, zwilżać, skraplać, 
locum fons poronni rigabat aqua; 
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poet: on lacrimis lub fletibns; 
karmić, uberibus graridi* natos 
uitali rorł rigabat; — przenoś, za¬ 
silać, ingenia omulom. 

Bigor, Oris, m. twardość, stężałość, 
uiezgiętość, ferri, anri; zdrętwia¬ 
łość od zimna i samo zimno, ge- 
lidns rigor, Alpinns r.; — przenoś, 
brak poloru, nieokrzesanie, poet 

Blguuo, a, nm, zlewający, pole¬ 
wający, zwilżający, amnes; 2) po¬ 
lany, zwilżony, horti. 

Bima, ae, i. rozpadlina, szpara, 
rysa, rimas agere lnb dncere, pa¬ 
dać się, dostawać szpar; per an- 
gnstam rimam repserat; poet.: ig- 
nea lima micans (o błysk; wicy.) 

Blmor, 1. robić szpary, brćzdy, 
łapać, terram rastris. krajać, upra¬ 
wiać; stąd; szukając rozkopywać, 
szperać, badać, poszukiwać, o lu¬ 
dziach i zwierzętach, wlaśc. i prze¬ 
noś. rultur riscera rimatur epnlis; 
canes elatisrimaatnrnaribns auras. 

Bbnósos, a, um, pełen szpar, roz¬ 
padlin, dziurawy, poet; r. anris, 
tego, który nic aie zamilczy. 

Bingor, rictus, 3. wyszczerzać zę¬ 
by: — przenoś, być niechętnym, 
dąsać się. 

Bipa, ae, i. brzeg rzeki; poet. i n 
poźn. pis. także brzeg morza {— li- 
tus). 

Bipula, ae, f. mały brzeg rzeki. 
Bleor, 5ris, m. śmieszek, wyśmie- 

w acz, szyderca. 
BtanB, ns, «i. śmiech, uśmiech, 
ńsum edere, toilere, rozśmiać 
się; moiere, rozśmieszyć; tenere, 
wstrzymać się od śmiechu; in ri- 
sum rertere, w żart obrócić: 2) 
szyderstwo, ille est risui omnibns, 
jest przedmiotem szyderstwa, po¬ 
śmiewiska. 

Bita, prfytl. stosownie do przepi¬ 
sów religijnych, z zachowaniem 
należnych obrzędów, ezseąuiis so- 

lutia; deos cołera; sacrum faccre; 
2) zwyczajnym sposobem podług 
zwyczaju, fagas rite trahunt do- 
mos; religatos ritu carpere gra- 
men equos, poet; stąd: w znacz, 
sądów.: prawnie, jak przepis pra- 
ra mieć chce, tesle* rite auuerunt; 
należycie, przyzwoicie, quae po- 
test appellari rite sapientia; re¬ 
bus r. paratis; 3) szczęśliwie, r. 
propinquare auecrinm, 

Kitue, os, m. obrząd religijny; 2) 
wszelki obyczaj, zwyczaj, sposób, 
ritn, podług zwyczaju, jak, z prz. 2. 
pecndnm ritu, jak bydlęta, 

BiviUa, is, fl*. wspólzalotnik. 
BlwUitae, Stis, i. wspólzalotność, 

zazdrość. 
Biirului, i, m. strumyk, wlaśc. i 

przenoś, tardi ingenii cst rifulos 
consectari, fontes rerum non ridere. 

Kivoa, i, ta. strumień, pnytłowie: 
e rivo flmnen facere, z małej rze¬ 
czy zrobić wielką; — przenoś, for- 
tunae. 

Blia, ae, z. kłótnia, spór, zwada. 
Rixor, 1. kłócić się, spór wieść, 

cum nliquo de aliqua re. 
Bobtgo, Inis, ż. rdza; poet o ze¬ 
psuciu zębów:—przenoś, gnuśność, 
ingenium longa robigine torpet; 
2) rdza na zbożn, zaraza; stąd: 3) 
bogini, broniąca od łój szkody. 

Bobćreos, o, um, dębowy 
Boboro, 1. wzmocnić, umocować, 

utwierdzić, wlaśc. i przenoś, gra- 
Titatem (animi) a natura cceptam. 

Rotrar, brie, w.dąb; wszelkie drze¬ 
wo twarde; 2) rzecz zrobiona z dę¬ 
bu, lawa, zagroda, rękojeść, po¬ 
cisk. r. prtefwnm ferro; o koniu 
drewnianym pod Troją, sacrum; 
miejsce w więzieniu pnblkznć®, 
r. TulUanum; — przenoś, trwałość, 
twardość, ferri, naftom; siła, 
dzielność, w znacz, fizycznćm, dn- 
cbowćm i morslnóm: si satis ae- 
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Utis atąue roboris haberet; Tir 
incredibilt robore animi; dnmmo- 
do plus in Firtnte Toboris tenea- 
mus; w znacz, zbiorowem: wybór, 
czoło, kwiat, robora pnbis, cen¬ 
turionom, peditam, łirornm, po¬ 
pali Bomani; ąuantam roboris in 
acie erat. 

Kobustus, a, im, z dębu Inb in¬ 
nego twardego drzewa zrobiony; 
stąd: mocny, twardy; — przenoś, 
silny, mocny, corpus; animns, ira- 
probitas; robnstior aetate, starszy. 

Bodo, rosi, rosura, 3. gryźć, ogry¬ 
zać, vitem; zjadać, cibaria; 2) 
niszczyć, psnć, ferrum robigine 
roditnr;— przenoś, obmawiać, czer¬ 
nić, absentem. 

BogMle, e, należący do stosu drze¬ 
wa, do zgliszcza, flammae, poet. 

Bog&tio, ónis, i. 1) pytanie; szczegół. 
2) podanie wniosku do prawa zgro¬ 
madzonemu na obrady Indowi, ro- 
gationem (ad popnlnm) ferre; ro- 
gationem perferre; accipere, pro- 
mnlgare; 3) prośba, r. gratiosis- 
sima. 

Bogatlunoula, ae, i. krótkie pyta¬ 
nie; 2) projekt do prawa. 

Kojitor eris, m, pytający Indu 
obradującego; podający prąjekt do 
prawa; przewodniczący zgroma¬ 
dzeniom indu i zbierający glosy, 
patrz pnnctnm. 

Bog&tus, ns, m. prośba, ożywa się 
zwykle tylko w przyp. 6., ejns ro¬ 
gata, na jego prośbę. 

Bogito, 1. pytać. 
Bogo, X. pytać, aliąnem; auąnid 

(o co); aliąnem cansam alicuins 
rei; de aliąna re; z następ, zda¬ 
niem zależ., rogari, perrenissentne 
Agrigentnm; w szczegół, a) roga- 
re sententiam lub rogaro aliąnem, 
pytać o zdanie, consiiles populnm 
jurę rogarerunt; legom r. lab sa¬ 
me rog. przedstawiać do zatwier 

dzeuia projekt do prawa; rog. ma¬ 
gistratom, Indowi kogo do wybo¬ 
ru na nTząd przedstawiać; comi- 
tia consnlibns rogandis; także: 
z podwójnym 4 przyp., ąni ple- 
bem Komanem tribunos plebis ro- 
garet; interrege rogante; b) mili- 
tes sacramcnto rog., do przysięgi 
powoływać, zobowiązywać przy¬ 
sięgą; 2) prosić, dopraszać się, n- 
liąoid; hoc te rebementer rogo: 
ab aliąuo; ąnidąnid TOgabatnr, 
o cokolwiek go proszono; z n&st. 
ot lub ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz., rogat, tentes. 

Bogus, i, m. stos drew, na którym 
palono nmarłycb. 

Borna, ae, i. Rzym główne miasto 
Lacynm i całego państwa Rzym¬ 
skiego; stąd: Romanus, a, nm. 
Rzymski; rzectow. Rzymianin, Rzy- 
mianka. 

Bomllius, a, nm, Romilijski, tribus. 
Bomulua, i, m. brat Rema, zało¬ 
życiel i pierwszy król Rzymu; stąd: 
a) Romulens, a, nm, do Romoln- 
sa odnoszący się; poet.: Rzymski; 
bj Komolus, a, nm. Rzymski, tet- 
Ins, gens, poet.; e) RomnlTdes, ae, 
m. potomek Romnla, w licz. nm. 
poet. Rzymianie. 

Bor&zius, ii, m. zwykle w licz. mn. 
gatnnek żołnierzy lekko uzbrojo¬ 
nych, którzy w boju w tyle za 
żołnierzami zwanymi triarii stali. 

Boro. 1. spuszczać rósę; rorat, spa¬ 
da rosa; — przenoś, kapać, ciec, 
sączyć się kroplami, rorabant san- 
gnine repres; 2) przech. spusz¬ 
czać kroplami, roratae aąoae; mi¬ 
nuta atąue rorantia pocnla, małą 
ilość wina ma|ące. 

Bob. róris, m. tos«; każda ciecz są¬ 
cząca się, kroplami spadająca, poot., 
np. woda, deszcz, łzy i t- p. spar- 
gens rore leri (wodą); stijlabit ez 
ocuiis rorem; rores plurii: 2)ros 
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marino*, rozmaryn; u poet.: ros 
maris. 

Bose, ae, i. róża: w znacz, zbiór, 
róże, wieniec z róż, reticulum ple¬ 
num rosao; redimitus rosa; poet.. 
krzak róży, rosa Paesti bis florens. 

BosŁrius, a, nm, różany, z róż, 
ructow rossrium, ii, n. miejsce 
zasadzone różami. 

Bosoidut, a, um, rosisty, pełen 
rosy; mella, spadające kroplami; 
poet.: Iris roscida pennis, zroszona. 

Boaetas, a, nm, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodn; stąd: a) Roscianus, 
a, nm, tyczący się Roscyusza, 
imitatio; ó) Boscius, a, um, od 
Roscyusza pochodzący, lei, prawo, 
trybuna ludu Boscyusza Otona, 
przez które stan rycerski otrzyma! 
osobne miejsce w teatrze (in qna- 
tuordecim). 

Bosea.ae, i. okolica w Sabińskiój 
krainie przy mieście Beato; stąd: 
Boseus, a, um, do llosei odno¬ 
szący się, Rosea rura. 

BoeStum, i, n. ogród różany. 
Boseus, a, um, różany, z róż; poet. 

różowy, rubor; o Jutrzence i Apol- 
linie; cerTii i os (Wenery). 

Boseus, a, um, patrz Bosea. 
Bosmarinus, patrz Bos. 
Bostr&tus, a, um, opatrzony w dziób, 

kończaty, navis; columna r., ko¬ 
lumna w Rzymie ozdobiona przo¬ 
dami okrętów, która na cześć Dui- 
iiusza z powodu jego zwycięztwa 
nad Kartagińczykami była wysta¬ 
wiona; coroua r., wieniec dawany 
w nagrodę tema, który najpierwszy 
wskoczył na okręt nieprzyjacielski; 
albo w ogóle za odznaczenie się 
w bitwie morskiej; stąd: cni tem¬ 
pera narali fulgent rostrata coroni. 

Bostrum, i, *. dziób, pysk, ryj; 
2) przenoś, aj kończaty przód o- 
krętn do odpierania i dziurawie¬ 
nia okrętów nieprzyjacielskich; b) 

w licz mn. nostra, mównica w Rzy¬ 
mie ozdobiona przodami okrętów 
zdobytych na Ancyatach r. 416, in 
rostra asceudere; descendere de 
rostris; consul concionan conantem 
de rostris deduxit. 

Bota, ae, i. kolo wozowe; poet. 
wóz, pedibusre rotave; 2) kolo 
garncarskie, cnrrente rota oor 
urceus cxit; 3) rodzaj kary n Gre¬ 
ków, in rotam asceudere; 6tad: 
poet. o kole Iksyona; 4) kolo for¬ 
tuny, t. j. jćj niestateczność, rota 
fortuna:; 5) poet. rotae impares i 
disparos, o nierówności wierszy 
elegiackich. 

Boto, 1. obracać tr kolo; rotare en- 
sem, wywijać miaczem; kłębić, 
kłębami toczyć, flammae rotantes 
fumom; na str. bier. obAcac się 
w kolo, rotutis obriam ire polis; 
także: poet rotantia saia, obraca¬ 
jące się. 

Botula, ac, i. kółko. 
Rotundę, przyst okrągło; - prze¬ 

noś. o styln: z zaokrągleniem; 
gładko. 

Botundo, 1. zaokrąglić, rotnnda- 
tus, zaokrąglony; — przenoś, ze¬ 
brać w jedno, mille talenta ro- 
tundentur. 

Botundua, a, um, okrągły, poet: 
mntat quadrata rotundis; także o 
człowieku, teresatquo rotundu*;— 

rzenoś. potoczysty, płynny, gład- 
i, rerbornm constructio rotunda; 

rotundo ore loqui. 
Bubefaoto, fóci, factum, 3. za¬ 

czerwienić, cruore. 
Bubena, tis, czerwony. 
Bubeo, ruboi, 2. być czerwonym, 
Tyrio mnrice lana; rumienić się, 
np. z® wstydn. 

Buber, rubra, rubrom, czerwony. 
Ganienia, gorąca; RnbrnŁ maro, 
morze Czerwone; Sasa Rubra, 
miejsce w Etruryi. 
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Rubesco, rnbui, 3. czerwienić się, 
stawać się czerwonym, arva cae- 
de; ramienic się, rubaere genae. 

Rubitum, i, it. krzak jeżyny. 
Rubeiui, a, dpi, jeżynowy. 
Rubi, oram, m. miasto w Apulii. 
Rubieo, nnis, m. rzeka w Italii 
przy Kaweunie. 

Rubicundus, a, on, czerwony. 
Ceres r., z.boie czerwonawe, żółta¬ 
we, dojrzale. 

Rubig- patrz Robig-. 
Rubor, oris, w* czerwoność; 2) ru¬ 
mieniec, zapłonienie od wstydu, 
rubore snffundi; stąd; aibo wsty- 
diiwość albo wstyd, hańba. 

Rubra saxa, patrz Rober. 
Mubrloa, ae, f. glinka czerwona, 
okia; proelia rabrica pieta; 3) ty¬ 
tuł prawa i samo prawo, ponie¬ 
waż je oznaczano czerwono. 

Rubrina, ii, m. nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

fiubus,i, m. krzew jeżyny, tudzież 
jagoda jeżyny. 

Ructo, i depon. ructor, 1. womi- 
tować, dbam; — przenoś, w znacz, 
wzgardliwćm, ructatnr rersus sub- 
limes, głosi wymawia wiersze na¬ 
dęte, przesadne. 

Ructut, us, m. womity. 
Rudero*, tis, m. lina mocna, mia- 

now. okrętowa; przysłowie: ruden- 
tibus apta fortuna, szczęście bar¬ 
dzo niepewne. 

Ruder*, patrz rndus. 
Budko, arum, ź. miasto w Kala- 
bryi; stąd; Rudinus, a, om , z Ru- 
dyi, homo (Ennius) i Rudini, o- 
rum, m. Iludyjczycy. 

Rudlmentum, i, « początek jakiej 
sztuki lub umiejętności, pierwsza 
próba, szczegół, w odniesieniu do 
sztuki wojennćj, miiitare-, dnra ro- 
dimenta belii. 

Rudinus, patrz Rudiae. 
Rudta, e, nieobrobiony, surowy, 

lana, moles; nicuprawny, cam¬ 
pus, — przenoś, nienksztalcouy, 
nieusposobiony, nieświadomy, nie- 
obeznajmiony z czćid , nie mający 
w czćm doświadczenia, rernm 
omnium; eicmplomm; belii; in 
republice; in jurę civili; arte; ad 
pedestria bella, ad mała. 

Rudie, is, i. pręt, palcat dla 
wprawy ćwiczeń szermierskicli; ja¬ 
ko znak zaszczytny wysługi szer- 
mierskićj; tam bonus gladiator ra¬ 
dem tam cito accepisti? u poet. 
o uwolnieniu zaszczytnym od obo¬ 
wiązków; me donari jam rude. 

Budo, rudlvi, rudltura, 3. ryczćć, 
o zwierzętach i ludziach, insueta 
rudentem telis premit; także: o 
przedmiotach nieżywot. prora ru- 
dens, skrzypiący. 

1. RUdue, eris, n. gruz; norum r. 
lub samo rudus, wapno z piaskiem 
pomieszane, tynk. 

2. Rudus, Eris, m. patrz randus. 
Bufinua, i, m. Rzymski przydomek. 
Bufrae, arum, i. miasto w Kam¬ 

panii. 
Rufrium, ii, n. miasto Hirpinów 
Bufuiue, a, nm, czerwonawy, rn- 
fuli, oram, m. imię trybunów 
wojskowych, których wódz sam 
obierał, przez lud zaś obierani 
nazywali się comitiati. 

imfua, a, urn, czerwonawy, liso- 
waty; 2) Rufns, i, m. Rzymski 
przydomek. 

Ruga, aa, i. marszczka z powodu 
wieku podeszłego, iam meos vul- 
tu* ruga sonilis arat; labuntur an- 
ni, nec pietas moram rugis et in¬ 
stant! seuectae auferet; z powodu 
smutku, surowości, gniewu do- 
lor et curae rugacie tristis abit; 
rugas ceSgit, przybrał surową 
minę. 

Bogto, ire, ryczćć, stąd; rugilus, 
us, vt. ryk. 
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Bugósus, a, tus, zmarszczony, ge- 
nae, peliis; frigore pagus, miesz¬ 
kańcy osady skurczeni od zimna, 
poet. 

Butna, ae, i. obalenie się, con- 
claris, rninam dare, facere, tra- 
here, opaść, obalić się; w licz. 
urn. zwaliska, rninas ascendit; Tro¬ 
ja rninas ostendit; ruina® transcen- 
dere; poeb: 1. coeii. buza; — 
przenoś, upadek, zguba,zniszcze¬ 
nie, fortunatom; śmierć, ille dies 
utramąne dncei rninam; o osobach: 
niszczyciel, reipublicae; 2) napad, 
uderzenie na kogo, primi rninam 
dant ingenti sonitn, pierwsi nacie¬ 
rają, poet 

Ruinfisua, ae, urn, grożący upad¬ 
kiem, chylący się do upadku; 
poet.: rozwalony, domos r. 

flullua, i, m. Rzymski przydomek. 
Brnu, ae, rumis, is, i. i rumea, 
Inis, u. pierś, cycek. 
(lamina, ae, i. bogini ssących u 
Rzymian; stąd: RuminSiis £cns, 
drzewo figowe, pod ktćrćm wil¬ 
czyca karmiła Romulusa i Rema, 
później Rominalis nazwana; także: 
Rumina lub Romnla ficos, n poet. 

BumtniMo, onis, i. przeżuwanie;— 
przenoś, częste rozważanie jakićj 
rzeczy. 

Bamino, i ruminor, 1. przeżuwać, 
pallentes hcrbas. 

Bnmor, oris, m. przytłumiony, 
głuchy szmer, mruczenie, szum 
(wiatru, wody), labitur uncta ra¬ 
die abies rumore secundo, przy 
sprzyjającym pociągu wiosłami, 
poet.: 2) wrzawa, tłumne i zgieł¬ 
kliwe wołanie, quae ros ad eoe- 
Inm efiertis rumore secundo, zgo¬ 
dnie z powszechnym głosem gmi¬ 
nu, poet,; 3) zwykle: głucha wieść, 
wiadomość niepewna z przyp. 2. 
rumor pericuii lub de-aliqua tą 

rumor est; afiertur, perfertar i t. p. 

z nast. 4 przyp. i tr. bez., eelerl 
rumore dilato, Hieni rim Ulatam; 
4) glos, opinia w znaczeniu po¬ 
chwały, zadowolenia lub nagany, 
rumori serrire, ubiegać się o do¬ 
brą opinię, uważanie; rnmore ad- 
rerso esse, rumore mało flagrare, 
brć źle widzianym, za złego uwa¬ 
żanym, być w złej opinii. 

Bumpo.rupi, raptom, 3. zerwać,ro¬ 
zerwać, rozedrzćć, rozszarpać, ca- 
tenas; restes a pectore; arenm; 
rincuia carceris; Tentu; rumpit 
carinam; ris renti rumpit nubem; 
na etr. Wet- rumpi, pękać (od 
śmiechn, gniewu , zazdrości) rum- 
pantur ut ilia Codro; 2) przeciąć, 
przerwać, adituin; 3) gwałtownie, 
siłą otworzyć, ferro, cnneo riam, 
aditns; 4) przebić, przeszyć, prze¬ 
rżnąć, przeciąć, ferro, cultro, se- 
cnri, gladio; 5) wydobyć, dura 
Medusaei praepetis angole rnpit 
fontem; bas roces; także: questus; 
se rumpere lnb rumpi, wydoby¬ 
wać się. wypadać, wybuchać, wy¬ 
lewać się, amnes rumpnntnr fon- 
tibus; inter nnbiia se rumpunt ra¬ 
dli; tantus se nubibus im ber ru- 
perat; 81 — przenoś, aj zerwać, 
zuiweczyć, złamać, zniszczyć, pu¬ 
cem, foedera, lidem, jus, edicta, 
testamentom, societatem, nuptias, 
imperium i t. p; h) przerwać, prze¬ 
szkodzić, moras, somnum, sacra, 
risum, siientia i t. p. 

Bumuiculus, wieść mało znaczą¬ 
ca, gadaniną. 

Bflna, ae, z. gatunek pocisku. 
Huna Ina, ae, i. hebel; stąd: run- 
clno, are, heblować, polerować. 

Bunoo, gre, pleć, oczyszczać 
z chwastów. 

Bao. rui, Mitom (takie: ruitorus), 
3. 1) nieprzech. *) lecićć, śpie¬ 
szyć, biedź, rzucać się na co, ad 
urbem, in Cappadociam; ad proe 
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li*; tac omota torba ruebat; — 
przenoś- ad lub in aliquid, Jccićć, 
biedź, ad interitom, in uerni- 
ciem i t p.; upaść, stracić zna¬ 
czenie, doznać niepowodzenia, in 
dicendo, in agendo; aliąnem rue- 
re pati; ruere rem pnblicam; b) 
wypaść skąd, wylatywać, portis; 
o glosie: wychodzić, wydobywać 
się, antnun, unde ruunt totidem 
roces responsa Sioyltae poet.; e) 
upadać, spadać, tecta ruunt; alto 
a culmine Troja; poet. o burzy: 
ruit sether;—przenoś, ris consiUi 
ezpers mole ruit sua; mijać, scho¬ 
dzić, upływać, ruit imbrifemm 
Ter; nox ruit, noc ma się ku 
schyłkowi; przeciwnie: ruit Ocea- 
no nox, nadchodzi; 2) przech., 
zbierać, zabierać, cinerem et con- 
fusa ossa focis; uude diritias ae- 
risque mam acerros: unosić, nn- 
bem ad coelum; obalać, irnma- 
nem molem roiruntque ruuntqne; 
rozbijać, skruszyć, roztluc, cu- 
mulos ruit małe pinguis arenae; 
wzruszać, przewracać, totum ma¬ 
rę a sedibus imis; spumas salta 
..;re, próć wody żeglując; ruta 

(et) caesa, surowy materyał. 
Bnpea, ta, skała, aćria, praecel- 
sa; ardua; runem munire, -pan- 
dere, torować przechód, drogo 
przez skalę; c&rae rupes, jaskinie. 

Supiłiua, a, om, nazwiskoRzym¬ 
skiego rodn. 

Buptor, oris, m. zrywający, gwał¬ 
ciciel , foederis, indnciarnm. 

Buriodla. ae, m. i i. wiejski, zie¬ 
miański, rolniczy. Ceres, denr, 
kem, aratrnm. 

Burigtaa, ae, w. i i. urodzony 
na wai; w licz. mm rurigenae, 
wieśniacy. 

Bursum i rursns, priysl. wstecz, 
wtył, trahere, se recipere, rwer- 
tere; 2) znowu, ut rorsus pieta 

serocanda r idea tur; 3) naodwrót, 
r. in snum locum cogere. 

Bus, riiris, n. grunt, rola, pole, 
gospodarstwo wiejskie, laudato in- 
gentia rura, eziguum colito; 2) 
wieś w przeciwieństwie do mia¬ 
sta, posiadłość wiejska; w 4 przyp. 
na pyt. dokąd? rus ibo; in sus 
rura venire; w przyp. 8 na pyt. 
skąd? rurę hnc adrenit; także 
w przyp. 6 na pyt. gdzie? ruri 
esse, łirere; rurę erit; z przymiot: 
rurepaterno, rurę suo;~ przenoś, 
prostactwo, brak poloru, manent 
Testigia ruris, poet. 

Buscino, Snis, m. miasto w Gallii 
narboneuskićj. 

Buaoum, i, n. lnb ruscus, i, i. 
mirt dziki. 

Busplna, ae, i. miasto w Byza- 
cenie w Afryce północnej. 

Buatianus, i, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

Buatlc&ims, a, urn, wiejski. Tlta, 

Tir; rnsticani, orum, m. wieśnia¬ 
cy, n pćźn. pis. 

Bnatioitto, ónis, i. przebywanie 
ua wsi, życie wiejskie. 

Bustice, pTZj/sl. po wiejskn, lo- 
qni; -przenoś, po prostacku, gbn- 
rowato, facere, nrgere. 

Buatioitaa, Etis, i gospodarstwo 
wiejskie, stan wiejski; — przenoś. 
aj nieśmiałość, wstyd niepotrze¬ 
bny; h) prostactwo, niezgrabność. 

Buaticor. 1. bawić, przebywać na 
wsi, haec studia rustioantur no- 
bisenm. 

Buatioułus, i, m. wieśniaczek. 
Buatlcua, a, um, wiejski, wie¬ 

śniaczy; rzeczom. wieśniak.—przp- 
noś. ą) prosty, bez przesady; b) 
niezgrabny, nieokrzesany, carmi- 
na; neaoic. prostek, prostaczka, 
rusftcus es; rustica simsane,dum 
non oblita pudoris. 

Butft, ae, i. ruta, roślina; -prze- 
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noś. nieprzyjemności gorycz, patrz 
pulejum. 

Buta caesa, patrz nio. 
Rutabulum, i, n. narzędzie do 
mieszania, o£og; kopystka, wa- 
rzocha. 

Buteni, oram, W. lud w Gallii 
Akwitańskiój. 

Butiliua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, stąd: RutiliUnus, a, 
nm do Rutyliusza odnoszący się. 

Butilo, 1. błyszczeć jak złoto, ar- 
ma rutilare Yident; 2) przech. na¬ 

dawać kolor rydzawy, comaa ru- 
tilatae- 

Butilua, a, nm, żółto czerwony, 
ignis, flammae; rydzawy, rudy, ca- 
pilli; 2) Rutllus, i, m. Rzymsai 
przydomek. 

Butrum, i, n. narzędzie do prze¬ 
wracania: grabio, motyka. 

Butula, ne, ż. ruta. 
Butuli, orum, m. lud w Lacyum, 

którego główne miasto było Ar- 
dea; w licz. poj. Rutulus, Rutul- 
czyk; także przym. do Rutulów 
należący, rei. 

s. 
S. jako skrócenie~Scztus; S. C.— 

senatus consultum; S. P. Q. R~ 
scnatus populnsąne Romanus; Sp. 
—Spurins. 

Saba, ae, ż. miasto w Arabii szczęśli¬ 
wej; stąd: Sabaeus, a, um, Sabejski, 
tyczący się Sabei; poet.: Arabski, 
thns, i Sabaei, orum, m. mie¬ 
szkańcy Sabei, 

Sabae-, lub Sabad-, patrz Sabaz- 
Babaroao, arum, m. łud w In- 
dyach. 

Sab&te, Ss, i. miasto w Etruryi; 
stąd: Sabatlnns, a, um, do tego 
miasta odnoszący się. 

Sabazia, orum, ft. święto na cześć 
Bachusa, który stąd nazywał się 
Sabazius. 

Sabbata, orum, n. siódmy dzień 
w tygodniu, dzień odpoczynku u 
żydów, szabas, w ogóle: dzień 
świąteczny. 

Babelli, orum.»». szczep Sabinów, 
Sabellowie, w Ucz. poj. Sabelczyk, 
Sabinczyk (o Horacynszu, który 
miał posiadłość wiejską w krai¬ 
nie Sabuiskiej); stąd: aj Sabellus; 

i) Sabelllcus, a, um, tyczący się 
Sabinów. 

Sabintui, i, m. Sabińczyk: Sabl- 
ni; orum, t» Sabinowie: Sabinae, 
arum, i. Sabinki, dawny ind w Ita¬ 
lii; stąd: Sabinus, a, um, Sabiń- 
ski; rzcczotc. Sabinum, i, i*, wino 
Sabińskie; 2) Sabinus, i, m. imię 
Rzymskiej familii. 

Babia,is, m. rzeka w Gattii Belgi j- 
skiój. 

Babutum, i, n. piasek. 
Baburra, ae, i. gruby piasek okrę¬ 
towy, onoTarias multa saburra gra- 
ratas. 

Saeae, patrz Saces. 
Saccus, i, m. wór, miech. 
BaceUum, i, n. kaplica- 
Sacer, sacra, sacrum, święty, nie- 
tykainy (w przeciwieństwie do pro¬ 
fan us); poświęcony bóstwu jakie¬ 
mu; z przyp. 2 lub 3, insula sa¬ 
cra deorum; rnensis sacer Mani- 
bns; Cereri sacrum Polypocten; 
stąd: Sacer mons, w krainie Ba¬ 
bińskiej; Tl* Sacra, w Rzymie 
prowadząca przez forum do kapi- 
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tollum; rreaaw. sacrum, i, «. a) 
przedmiot święty, świątynia, sprzę¬ 
ty, posągi, t t. p., sacra procu- 
randa tradunt, miejsca i przedmio¬ 
ty święte oddają pod opiekę; sa- 
cra ex aedibus proripuisse (posą¬ 
gi); ofiara, sacrum accendere, cre- 
m&re; poet.: a. coelestia, poezya; 
bj obrzędy religijue, (iraeco sa- 
cro; aacrorum religio; arcanum 
sacrum Cereris rolgare, wyjawić 
tajemnice religijne Cerery; i t. p.; 
sacra pubtica, gentilicia, commu- 
uia i t. p. sacrum lub sacra fa- 
cere alieui; 2) poświęcony bogom 
podziemnym, śmierci; przeklęty, 
bezbożny, fatalny, obmierzły, ohy¬ 
dny, caput Jori (Stygio) sacrum 
esset; is sacer esto; auri sacra 
fames. 

Sacerdos, ótis, m. i i. kapłan, ka¬ 
płanka; w appozycyi: regina s.; 
sacerdotes viri. 

SaoardOtium, ii, n. kapłaństwo, 
godność kapłana, sacerdotia man- 
dare; sacerdotium inire. 

Baoea, ae, z». w licz. mit. Sacae, 
lud koczujący w Azyl północnej 
od Greków Scytami zwany. 

Saor&mentum, i, n. przysięga, per- 
fidum s. dicere, krzywo przysię¬ 
gać; contra religionom sacramenti; 
szczegół, przysięga zaciągającego 
się do służby żołnierza; &liquem 
militiae sacramento obligare lub 
militec sacramento rogare lub adi- 
gere; sacramentum negligere zła¬ 
mać przysięgę; dicere sacramen¬ 
tum lub sacramento; 2) w znacze¬ 
niu sąd; złożenie pewnój summy 
przy rozpoczęciu processu, pod 
warunkiem, ze w razie przegra¬ 
nia sprawy ta summa przepada, 
inultae sacramentum; stąd: spra¬ 
wa czyli proces cywilny, w któ¬ 
rym dawano zakład pieniężny, ju- 
sto sacramento contendere cum 

aliqno; sacr. alicujus justum ju- 
dicarc; stąd: sacramento contende¬ 
re, zakładać się. 

Bacrani, ornm, ?». ludwŁacynm; 
stąd- Sacramis, a, urn, należący 
do Sakranów. 

Sacrarium, ii, n. miejsce, gdzie 
składano świętości, przedmioty re¬ 
ligijnie czczone; kaplica, świątynia. 

Baoratus, a, um, święty; poświę¬ 
cony, teinplum; rite s. peendes. 

Baorifer, era, erum, świętości no¬ 
szący. 

RaorifioStio, ónis, f, ofiarowanie. 
Bacrifuilum, ii, n. ofiara 
Saerifico, 1. ofiarować, składać 

ofiaTę, apud aram; snem. 
Saoritlculus, i. m. ofiarnik; rer s. 

kapłan sprawujący ofiary, któro 
dawnićj sprawowali królowie. 

Baorifiouc, a, um, ofiarujący, czy¬ 
niący ofiary, rei; 2) do ofiar na¬ 
leżący, ofiarny, ritus, dies, poet. 

BacrUegium, ii, m. świętokradztwo; 
w ogóle- znieważenie świętości, 
obrzędów religijnych, sacrilegii 
damnare. 

Saorilegus, a, um, śwlętokradzki; 
rzeczoto. świętokradzca: w ogóle: 
znieważający świętości, obrzędy 
Teligijne, bezbożny, zbrodniczy. 

Baoriportus, as, m. miasto; a) Wol¬ 
aków; b) nadmorskie na wybrzeżu 
Tarentyńskićm. 

Saoro, 1. poświęcić, ofiarować co 
bóstwu, deurn sede, bożkowi świą¬ 
tynię zbudować; alicni aras; aqui- 
lam, currus; w ogóle u poet.: oka¬ 
zać, oddać, przyznać, honorem ali- 
cui; przeznaczyć, telis Erandri sa- 
crarunt; miratnr nihil nisi quod 
Łibitina sacraTit (uwielbia tylko 
poetów już nieżyjących); stąd: 
uświęcić, nietykalnćm zrobić, foe- 
dus; lei sacrata, prawo, które prze¬ 
stępcy groziło najsurowszą karą; 
2) podnieść do godności bóstwa, — 
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przenoś. unieśmiertelnić, uwiecz¬ 
nić, aliąuem i &liquid. 

Baorosanctun, a, um, święty, nie¬ 
naruszalny, nietykalny. 

Sacrum, patrz s cer. 
Baec-, patrz sec-. 
Saepe, przysł. często, stop wyż. 
saepius, częścićj, najwyż. saćpis- 
sime, bardzo często, najczęściej. 

Saepeuumero, pnytł. częstokroć. 
Baepea, saepio, saet-, patrz sep-, 
set-. 

8aeve, przyst. srogo, okrutnie. 
8aevIo, saevii, saerltnm, 4. sro- 
żyć się, wściekać się, okrutnie po¬ 
stępować, medio in certamine Ma- 
rors; animis ignobiló vulgus; for¬ 
tuna; anguis, lupus, panthera; ma¬ 
rę rentis. 

Baeaitła, ae, i. erogość, okrucień¬ 
stwo, zapalczywość, saeritiam d- 
hibere, exercere in aiiquem; ostrość, 
hiemis. 
Baerus, a, um, srogi, okrutny, 
wściekły, zajadły, ostry, o przed¬ 
miotach żyw. i nieżyw.; 2) strasz¬ 
ny, Aeneas s. in armis; Hector; tri- 
dens; funera, u poet. 

Saga, ae, i. patrz sagus. 
Bagaoitas, ais, i. moc, bystrość, 
narium (węchu); 2) przenikliwość, 
erat ea sagacitate, ut decipi non 
posset. 

Bagaciter, pnytl. mocno, bystro 
(o zmysłach a zwłaszcza o węcbn), 
odorari sagacissime; — przenoś, 
w odniesienia do nmysłn: bystro, 
dowcipnie, przenikliwie, perre- 
stigare. 

Bagaris, is i Sangarfus, ii, m. rze¬ 
za we Frygi! i Bitymi; stąd: Sa- 
garitls, Mis, i. do tej rzeki nale¬ 
żąca, nympha. 

Bag&tua, a. um, płaszczem żołnier¬ 
skim lub podróżnym odziany. 

8agax, Sds, mający węch mocny, 
canis; także o słuchu: canibog aa- 

gacior anser,—przenoś, przenikli¬ 
wy, dowcipny, przezorny, ad pe- 
ricula porspicienda; mens; n poet 
i pdżn. pis. z przyp. 2, takie: 
z tr. Łezek, s. rerum; ridere. 

Sagma, ae, i. karmienie, tuczenie; 
jako skutek: tłustość, corporis, 
Yeutris, u póżu. pis. 

Saglno, 1. karmić, tuczyć, aliquem; 
sagmati corporis belua;—przenoś, 
caede saginatus; sanguino rei- 
publicae, napojony, nakarmiony; 
ezercitus inter haec flagitia sagi- 
natur. 

Sagio, Ire, tropić, węchem docho¬ 
dzić; przeczuć, przenikać. 

Bagitta, ae, i. strzała, impellere 
iserso, wypuścić z cięciwy; couji- 
cere; 2) gwiazdozbiór. 

Soglttirtuo, ii, m. łącznik, strze¬ 
lający z tuku; 2) gwiazdozbiór, 
strzelec. 

Bagittifer, era, erum, noszący strza¬ 
ły, pharetra; strzałami uzbrojony, 
Geloni. 

Sagi ttipó ten*, tis, władnący strza¬ 
łami; rzazów, strzelec, jako gwia¬ 
zdozbiór. 

Sagitto, 1. strzelać z luku 
Sagmen, Inis, n, to co zabezpie¬ 

cza nietykalność, np. trawa z zie¬ 
mią wyrwana w ręku kapłana 
zwanego Fetialis, zawierającego 
przymierze z nieprzyjacielem. 

S&gulum, i, ii. gruba zwierzchnia 
suknia, płaszcz podróżny i żoł¬ 
nierski. 

Sagum, i, a. płaszcz podróżny i żoł¬ 
nierski; stąd: sagum (saga) sume- 
re, być w gotowości do boju; tak¬ 
że: ad saga renire; est in sagis 
ciYitas. 

Baguntum, i, n. i Saguntus, i, L 
miasto w Hiszpanii tarrakoneń- 
skićj; stąd: Saguntlnus, a, um, na¬ 
leżący do Saguntu i SaguuOni, 
erum, m. Saguntynowie. 
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B&«- ia, a, urn, przepowiadający, 
wróżący; rzeczne. saga, ae, i wróż¬ 
ka, czarownica. 

Bals, is, ż. miasto w niższym Egip¬ 
cie; stąd: Saltae, arum, m Saici. 

Bal, silis, m. Uf licz. mn. sa- 
les, tn. sól; poet.: woda morska, 
morze, stant sale Tyrrheno cias- 
sea; spumas salis aere ruebant;— 
przenoś, aj dowcip, żart, sal et 
facetiae; sales urban i; sal niger, 
nszczypliwość; b) delikatność, do¬ 
bry smak, tectam pląs salis qaara 
snmptas habehat. 

Salaoia, ae, i. bogini morza. 
Bal»co, ónis, m. samochwał, junak. 
Balamia, lnis (4 przyp. Ina); i Sa- 
lamina, ae, i wyspa i miasto nad 
odnogą Saronicką, przy Atlycc, 
gdzie panował Telamon ojciec 
Ajaksa i Teakra; 2) miasto na wy¬ 
spie Cyprze założone przez Teu- 
kra. Stąd: Salamlnius. a, urn, Sa- 
lamiński i Salaminii, oram, m. 
mieszkańcy Salammy. 

Balapia, ae, i. miasto w Apalii 
nad rzeką Auiidus; stąd: 8alapiiu 
i Sałapitani, orum, m mieszkań¬ 
cy Salapii. 

Batariua, a, am, solny, tyczący się 
soli, annona, dochód z soli; Sala- 
na vta, droga z Rzymu do Sabi¬ 
nów wiodąca, którędy sól spro¬ 
wadzano; rsecztnc. salarium, ii, n. 
podarunek; płaca, strawne, a pózu. 
pisarzy. 

Balaaal, orum, m. lud Alpejski, 
mieszkańcy w okolicach dzisiej¬ 
szej Sabaudyi. 

Balax, ńcis, jurny, lubieżny; 2) 
pobudzający do juruości. 

S&lebra, ae, i. miejsce nierówne, 
trudne do przebycia, qui qaeri> 
tur salebras;—przenoś, styl nie- 
giadki, chropowaty, Herodowa si¬ 
ne tlliis salebris, qnasi sedatus 
amnis fluit; trudność mowy, ora- 

tio haeret iu salebra; nunquam in 
salebras incidisset. 

Belebrósua, a, um, nierówny, chro¬ 
powaty, sterczący, trudny do prze¬ 
bycia. 

Balentlnl, orum, m. lud Kalahryi; 
in Salentinis, w krainie Salentyń- 
skiej; stąd. Saientinus, a, um, na¬ 
leżący do Salontyuów, 

Balernum, i, n. miasto w krainie 
Piccnskiej. 

Ballada, e, patrz SaLii 
Baliatus, us, m. godność kapła 

nów Marsa zwanych Salii. 
Balictum.i, u. miejsce zarosłe wierz¬ 
bami, wierzbiną. 

Balientes, ium, m. patrz salio. 
Sallgnua, a, um, wierzbowy. 
Balii, orum, m. zgromadzenie 12 

kapłanów, ustanowionych przez 
Nuinę, którzy corocznie w marcu 
skacząc i śpiewając pieśń na cześć 
Marsa obnosili po mieście tarcze 
anciiia zwane; w tym dniu odby¬ 
wały się także świetne uczty 
W Tyburze byli pod tem nazwi¬ 
skiem kapłani Herkulesa. Stąd 
Saliaris, e, Saliarski, carmen; — 
przenoś, okazały, świetny, wy¬ 
tworny, quum epulati cssemus 
saliarem in modum. 

Balrnae, arum, ż. kopalnie soli, 
żupy solne; salinae Bomanae, \ rzy 
ujściu Tybru; 2) miejsce w Ezy- 
mie przy bramie zwanej porta ter- 
gemina, gdzie się znajdowały skła¬ 
dy soli; — przenoś, żarty, dowci¬ 
pne zwroty, parum diligeuter pos- 
sessio salinarum mearum a te de* 
1'euditur. |met. 

Salmator.uris, m. Rzymski przydo- 
Balinum, i, n. solniczka, pater- 
num splendet in mensa tenui aa- 
łinum. 

Balic, salm (ii) saltum, 4. skakać, 
o żyjących i nieżywych istotach: 
de muro; in aquas; sal lub mice 
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(sali*) solieni, oól ofiarna, która 
prjska, kiedy jest rzucona w o- 
gień; o gradzie: salit horridagran¬ 
do; takie e wodzie: wytryskać, 
być w szybkim rnchn, dnlcis 
aqnae saliens rirus; stąd: neczow. 

salientes, inm, m. wody wytry¬ 
skające, fontanny; 2) przech. pa¬ 
rzyć się, łączyć się, salitnr ovis. 

Saltunoa, ae, i. dziki lab celty¬ 
cki Bard, 

Salwa, ae, i. ślina. 
8alix, tcis, i. wierzba. 
Ssllent-, patrz salent-. [ski. 
Sallnstiua, ii, m. dziejopis Bzym- 
Sallyes, usn, lnb Salyi, drom, m. 

Iml w Galii* narbonońskićj. 
Balmaeia, Mis, i. źródło w Karyi 
i nimfa tegoż nazwiska;-przenoś, 
niewieściały 

Baławneus, ni lab eos, *». syn 
Eola, brat Syzyfa, ojciec Tyro- 
ny, król Elidy: stąd: Salmónis, 
Mis, i. Salmonida (Tyrona, ma¬ 
tka Nelenea i Feliasa). 

Balóna, ae, i Salonac, arom, ł. 
miasto portowe w Dalmacyi. 

Balpa, ae, i. gatunek ryby mor¬ 
skiej. 

Balaamentiriua, ii, m. handlują¬ 
cy marynatą. 

BaUamentum, i, n. rosół t solo- 
ryby; 2) ryba marynowana. 

Balsa, prtjftl. dowcipnie, dicere. 
Salsoa, a, um, solony, słony, ra¬ 
da, flnctus; fntges, farra; Salsom 
flnmen, rzeka w Hiszpanii bety- 
ckićj; gryzący, ostry, sador, ro- 
bigo, poet.; — przenoś, dowcipny, 
homo facetns atque salso#; multa 
salsa Graecorum. 

SalMtło, Oni#, i. tańczenie, taniec. 
Boltłtor, Oris, m. tanecznik. 
Baltatćrius, a, um, taneczny, or- 

bem saltatorium Tersare, w koto 
tańczyć. 

8ettatrix, Ida, ś. tanecznica. 

Battitas, as. m. taniec. 
Saltem, przysl. przynajmnićj, eri- 

pe mihi hunc dolorem aut minno 
saltem; non s., ani nawet. 

Salto, 1. tańczyć,eleganter, przech. 
w tańcu, w pantominach przed¬ 
stawiać, wyrażać, carmina, Cy- 
clopa. 

Baltuóeua, a, um, lesisty, lasem 
zarosły, regio, loca, 

1. Saltu*, us, m. skok, skakanie, 
saltum dare, skoczyć; taniec, sal¬ 
tu imitatus agresti. 

2. Saltua, us, m. górzyste miej¬ 
sce lasem zarosłe, Fyrenaens i 
Pyrenaei, Gra jus (Alpy); siltae 
aut saltns; montes saltusąuo; 2) 
pastwiska w lesie, saltibns in ra- 
cuis pascent; 3) miejsca trudno 
de przejścia, wąwozy, saltus Ther- 
mopylarum; 4) folwark z pastwi¬ 
skiem, de saltu agroąne dejicttnr. 

Baiflber, bris, bre, 1 zwycz. sa- 
lnbria, e, zdrowy, pomagający do 
zdrowia, ager, aomnua; zbawien¬ 
ny, przy di lny, jnstitia; coosilia, 
di xi seuteutiam salaberrimam rei- 
pnblicae; 2) zdrowy, nie chory,, 
corpora. 

Balubritaa, Itis, i. zdrowość, le¬ 
ci;—przenoś. czystość, poprawność, 
Atticac dictionis. 

Satubriter, przytl. zdrowo, Z do¬ 
brym skutkiem dla zdrowia, re- 
frigerari sainbńus; zbawiennie, 
pożytecznie, leges latae salubri- 
ter; helium trahi a, rozsądnie, 
przezornie, bacznie, n późn. 

Saturn, i n. głębia morza, procnl 
ab łnsula iu salo narem tounit; 
poet. w ogóle: morze, fit sonitns 
spumante salo; ruch morza, a stąd 
cnybotanie się okrętu, salo nan- 
seaąue confecti; miejsce zdatne do 
zarzucenia kotwicy niedaleko brze¬ 
gu, iu salo ad ostium portu# in 
aucoris stettt. 
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Bałut, Ws, i- zdrowie, dobry stan 
zdrowia, medicins ad salutem re- 
ducere, uzdrowić, wyleczyć; stąd: 
ęf dobre powodzenie, pomyślność, 
szczęście, domeetica, aliena, com- 
munis; pericnlum salntis, niebez¬ 
pieczeństwo utraty życia; id quan- 
tae aalnti fuerit, jak dalece to by¬ 
ło zbawienuem; reslitntio salntis 
aeae, przywrócenie mojego szczę¬ 
ścia, (przywołanie z wygnania); 
stąd: Salus, bogini zdrowia i po¬ 
wodzenia; i) często: ratunek, oca¬ 
lenie, sine spe salutis; auae salu- 
tis causa; salutem ferie alicui, af- 
forre alicui lub alicui rei; kogo 
tub co wyratować, ocalić; salutis 
auzilium ponere in aliqua re, szu¬ 
kać w czeto sposobu ocalenia; sa¬ 
lus poałta est in aliqua re; salu¬ 
tem sibi reperire; desperare salu¬ 
tem lub de salnte; fuga salutem 
petere i t. p.; 2) pozdrowienie, sa¬ 
lutem uunciare, ascribere; salute 
data (lub accepta) redditaqne, po¬ 
zdrowiwszy si« nawzajem; km- 
chanie Hanuoni salutem (dom di- 
cit); salutem dicere for© et cu- 
riae, pożegnać się, wyrzec się. 

Balast-, patrz Sallust-. 

Selut&rte, e, zbawienny, zbawczy, 
pożyteczny, salut, litera, głoska A, 
znacząca absolro, uznaje za niewin¬ 
nego: z przyp. 3. lub z ad i prz. 
4. hominum generi cnltura agro- 
mm est sal.; illud ad firinandam 
rocem est salutare; rtetunff. jako 
przydomek Jowisza, zbawca. 

Belutariter, pnytl. zbawiennie, ko 
rzystnie, armie uti. 

Salutttio, oms, i. pozdrowienie, 
nklon, 2) składanie uszanowania, 
odwiodziny, dare se salntationi 
amicorum; ubi salutatio defluzit, 
litem ma inrolro. 

BaluWtor, itris, m. składający u- 

szanowanie, zwłaszcza zrana,pso- 
bom znakomitym. 

Salutiter, era, erom, zbawienny, 
zbawczy, zdrowie przynoszący, 
pner (o Eskulapie), poet. 

Batuto, t. pozdrawiać, Ti renem sa- 
luta nostńs rerbis, pozdrów od 
nas; deos, cześć słowami okazy¬ 
wać; składać uszanowanie, suffit 
bonorabilia, salntari, deduci; od 
wiedząc, yenit salutandi causa; 
z podwój 4. przyp. tytułować, na¬ 
zywać*. na str bier. z podwój t 
przyp. cur ego poeta sałutor. 

Balwe, pnysl. zdrowo, w dobryia 
stanie, satiu' salre? czy dobrze ^ 

Salwę, tryb. rozk. od milreo. 
Balweo, ere, być zdrowym, być 

w dobym stanie, mieć się dobrze, 
zwykle jako formuła przy powita¬ 
niu s&lre, salrote, witaj, witaj¬ 
cie; jubeo te salrere, pozdrawiana 
cię; oznacza uszanowanie religijno; 
saire rera Jovis proles, witaj ey- 
nu Jowisza; nżywa się także, gdy 
się ze czcią i uwielbieniem wspo¬ 
mina o jakiej osobie łub rzeczy 
satre magna parens frugum R»- 
tiirnia teilns; przy pożegnani' 
salve, bądź zdrów, żegnam cię. 

8»lvua, a, urn, zdrowy, nieuszko¬ 
dzony, nienaruszony, zachowany 
w całości, ocalony, sahro jurę a 
micitiae, bez nadwerężenia prawa 
przyjaźni; s. bonore, bez ubliże¬ 
nia czci; s. officio; salto me, do¬ 
póki jestem zdrów albo dopóki 
żyję; salris rebus, gdy rzeczy sa 
w dobrym stanie; salwa res est, 
jesicze rzecz uie stracona; przy z* 
klęclach i mocnych zapewnieniach' 
ne seItus sim, ul-, niech zginę 
jeżeli- 

Samaria, ae, i. kraina i miast* 
w Palestynie; stąd: SamarHae. 
arnm, m Samarytanie. 
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&-amrobrtv*, ae, i. miasto w Gal¬ 
ii) belgickićj. 

S&mbucus , i, «i. bez, drzewko, 
iam#, ćs, i Samos, i, i. dawno 
nazwisko wyspy Cefalonii i jej 
głównego miasta; stąd: Samaei, 
oram, m. Samcjczycy. 

Sarnia, oram, n patrz Samos. 
Samius, a um, patrz Samos. 
Samniuin, ii, ». kraina w Italii; 
stąd: Samnis, Itis, należący do 
kraju Samnitów; neciow. Samnita; 
w licz. mn. Samnitcś, Samnici, 
także: szermierze opatrzeni w bron 
Samnitów 

1. Samos, lub -us, 1, r. wyspa 
na morzu Ikaryjskićm; Threicia 
S. ~ Semothrace; stąd: Samius, 
a, um, tyczący się wyspy Samos; 
S. senex. Tir lub samo Samius 
(Samijczyfe, Pitagoras); Samii, o- 
rum, m. Samijczycy i Sarnia, o- 
rum, n. delikatne naczynia gli¬ 
niane Samijczykćw. 

2. Samos, i, i. patrz Same. 
Samothrica, ae, i Samotbracia, 
ae, i. wyśpa na morzu Egiejskiem; 
stąd: Samotbraces, um, nt, miesz¬ 
kańcy Samotracyi. 

Sasina, i, i. patrz Samos. 
Bansbills, e, dający się uleczyć, 
Tulnus. [porum. 

Sanitio, 5nis, i. uleczenie, cor- 
Sanoio, sanxi (rzadko sancii), san- 

cltum i sanctum, 4, postanowić, 
uchwalić, legem; nadać ważność, 
uświęcić, foodus; umocnić, utwier¬ 
dzić, utrwalić, acta Caesaris; di- 
gnitatem alicujus; legibus, jure- 
jurando aliąuid; także: zakazać 
pod karą, zabronić, poena, snp- 
plicio, ignominia aliąuid: Solon 
capite saniit, si quis-, zagroził ka¬ 
rą śmierci; silentium periculo vi- 
tae, nakazać milczenie, grożąc 
niebezpieczeństwem utraty żyda. 

Sanete, przysl. święcie, colere, se 

gcrere; dokładnie, ściśle, sumień 
nie, tabnlas seryare; obserrare a" 
liąuid; s. habere aliąuem, a liro" 
mnie, uczciwie z kim się obcho¬ 
dzić. 

Banotimónla, ae, i.'świętość, świę- 
tobliwość, deorum religio eat s.; 
sumienność, poczciwość. 

Sametlo, 6nis, i. w prawach: obo¬ 
strzenie; w przymierzach: zawaro- 
wanie, zastrzeżenie 

Sanctitaa, 5tis, i. świętość, niety¬ 
kalność, tribunatus; 2) pobożność, 
deorum cultus roligionumąue sanc- 
titates; 3) uczciwość, nienagan- 
ność, ąuanta sanctitate gesserit 
helium 

Sanetu", a, ust, święty, nietykal¬ 
ny, nienaruszalny, tribuni plebis; 
jura patriae sanctiora quam hos- 
pitii durit; officiam; 2) święty, 
szanowny, poetae nomen; 3) świę¬ 
ty, pobożny, sumienny, poczciwy, 
czysty, nieskażony, ssnctns et in- 
nocens, Tiri eancti et religdotd. 

SanouB, i, m. także: Semo (San- 
cus) lub Fidius Sancus, bożek 
Umhrów i Sabinów. 

8&ndix, Icis, i. i Sandyr, jteis, 
m. i i. gatunek czerwonćj farby. 

Sanę, przt/sl. rozumnie, rozsądnie; 
zwykle jako partykuła służy do 
potwierdzenia, zaiste, w rzeczy 
samej, rzeczywiście, sane Tellem; 
beneficium magnum eane: stąd 
w odpowiedziach' tak, w istocie 
i owszem; przystając na co, przy¬ 
zwalając: fruatursane, pozwalam, 
nie sprzeciwiam się, niech używa: 
sit hoc sane lorę; sint faisa s.; 
z tryb. rozk., tylko, no, nuż, age 
sanc: także: bardzo, nader, nie¬ 
pospolicie, nadzwyczajnie, przy 
słowach i przymiotnikach' sane 
quam sum gaTisus; s. perturbatm 
res s. difficilis; nihil s., wcale nic 
zgoła nic. 
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Sangsrius, ii, tu. patrz Saguris. 
SanguaUs, patrz Sanqualis. 
Bangalnarius, a, um, okrutny, 
krwi pragnący, jurentus. 

Sangulnatu, a, um, krwawy, ze 
krwi, imber, guttae; krwią zbro¬ 
czony, caput, manns, humus; 
czerwony jak krew, saguluin; poet.: 
połączony z rozlewem krwi, krwa¬ 
wy, riiae, caedes; — przenoś, 
krwi chciwy, Mavors 

Sanguinolentus, a, um. zakrwa¬ 
wiony, pełen krwi, pectora, czer¬ 
wony jak krew, color; — przenoś, 
okrutny, dręczący, litera 

Banguia, Inis, m. krew; często: po¬ 
krewieństwo , ród, patcrnus taa- 
ternusque sangnis; sanguine con- 
junctus; e rilissimo sanguine; stąd. 
poet. potomstwo, projice tela ma¬ 
nn, sanguismeus; regins s.; prze¬ 
lew krwi, morderstwo, zabójstwo, 
ezercitam sine sanguine ir. dedi- 
tioncm accepit; odio cirilis san- 
guinis; fraterni stngoiuis tnsons; 
sanguinem facere, krew przelewać, 
zabijać; — przenoś, rzeżwość, si¬ 
ła, moc, amisimus succum et san- 
guinem; sanguine abuti; impcnde- 
re sangninem; integer aevj san- 
gois, także o mówcy i mowie: re¬ 
rum sanguinem dcperdebat; ma¬ 
jątek, pieniądze, de sanguine ae- 
rarii detrahere ; sanguinem provin- 
ciae mittere. 

Sauies, Bi, i. posoka, ropa, krew 
zepsuta; poet.: jad, sanies manat 
ore trilingut; colubrae saniem vo- 
inunt. 

Sanitas, Stis, i. zdrowie, zdrowy 
atan ciała i umysłu, rozsądek, roz¬ 
sądne postępowanie, przytomność 
umysłu, saniiąs ammorum; ad sai.l- 
tatem rever*i, redire, ęo conrer- 
tere; także; o mowie rozsądcćj, 
należycie urządzonej. 

Batuta, ae, i. dziwaczne wykrzy¬ 

wiani ust, szyderstwo przez to 
okazane; stąd: trannio, onis, m. 
Wykrzywiający usta dla szydzenia 
lub rozśmieszenia, trefniś, śmie¬ 
szek, arlekin. 

Sano. 1. uzdrawiać, leczyć (o cie¬ 
le i umyśle), stąd: do rozumu 
przyprowadzić, qnae ad sanandas 
eorum mentes pertinere arbitraba- 
tur; uspokoić, pocieszyć, animos 
consolatione; epistolae me sana- 
ruut; przywrócić do dobrego sta¬ 
nu, poprawić, partes aegras rei- 
publicac. 

8anquaiis, e, do Sankusa należą¬ 
cy, avis (tomignat, ptak" poświęcę- 
ny Sankusowi). 

Santanes, um, i Santoni, oram, ». 
Ind w Gallii akwitańskiej. 

Bartuś, a, um, zdrowy na ciele i 
umyśle, stąd: rozsądny, homo s.; 
sanao mentis; satisne sani essent, 
czy byli przy zdrowym umyśle; 
sani oratores, rozsądni, rozważni: 
me zepsuty, wolny od wad, ego 
sana* ab itiis ritiis, poet.; stoso¬ 
wny, przyzwoity, genus dicendi; 
w dobrym stanie będący, respu- 
blica; małe sanus, nie przy zdro¬ 
wym rozumie, nierozsądny, nie¬ 
przytomny na umyśle. (do połowy. 

Sapa, ae, i moszcz wywarzony 
Sapael, oram, m. lud w Tracyi. 
Ba serda. ae, m. gatunek małój ry¬ 

by morskiej. 
Sapiens, tis, mądry, rozumny, roz¬ 
tropny, rozsądny, rir, populus; 
aetas, yita, consilium, cotfrentio; 
rzsczow. mędrzec, filozof. 

Sapienter, przyel. mądrze, roztro¬ 
pnie, rozumnie, facere, temporibos 
uti, interpretari. 

Bapieutia,, ae, i. mądrość, roz¬ 
tropność, przezorność, homines u- 
•*u et eapientia praestantes; ma- 
ter omnium borarum artium sa- 
pientia est; znajomość, rerum. 
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Saplentlpótena, tis, celujący mą¬ 
drością, rozumem. 

Baplnius, a, urn, Sapiński, tribus 
Sapinia, okolica w Umbryi (może 
od Sapis). 

Sapie, sapui, 3. mieć smak w so¬ 
bie smakować, także mieć zapach, 
pachnąć, z przyp. 4. uugucnta 
crocum sapiunt, mają zapach sza¬ 
franu; 2) czuć smak, palatumsa- 
pit:—przenoś, być mądrym, mieć 
rozum, pojmować, quum primum 
sapera ceepisset; także, rocta sa¬ 
per*. 

Sapis, is, m. rzeka w Umbryi. 
Sapor, óris, m. smak, poma sapore 
tristi; także: przysmaczki, łakocie, 
gallae ad misce saperem, poet.; 
w licz ma. rzeczy pachnące, won¬ 
ności, jussos aspcrge sapo ret, po¬ 
et; — przeuoś. smak, rozsądek, 
homo sine sapore; także: dowcip, 
vemaculus. 

Sappho, ns, r. poetka liryczna 
z miasta Mityleny, wyspy Lesbos. 

Satraina, ae, i. brzemię, ciężar, 
Uomok, legionem cum sarcinis ad- 
oriri, napaść w pochodzie; sar- 
cinas colligerc, zabierać sic do 
pochodu; — przenoś, ciężar, brze¬ 
mię, kłopot, publica rerum, rzą¬ 
du, poet. 

Sarcinńriue, a. u tu do ciężarów 
należący, jumenta. 

Barcie, sarsi, sartum, 4. napra¬ 
wiać, latać;—przenoś, nagrodzie, 
damnum . u u ram tompons; powe¬ 
tować, dctrimentum acceptuin, 2) 
szczegół o budowlach: sartus (c>) 
tectus, w stanie do mieszkania 
zdatnym; sarta tecta eztgere, uwa¬ 
żać, aby budowle byty w dobrym 
stanie utrzymane; sarta tecta ae- 
diiun tueri; — przonoś. Curmm 
sartum ct tectum integruin'|ue con- 
serres. 

Saroulum, i, n i sarculus, i, w. 

motyka, graca, iindere agros sar- 
culo. 

Sardo©, i SardTs, ium, i. miasto 
w Lidyi; stąd: Sardianus, a, um, 
należący do miasta Sardów, i Sar- 
diani, ©ram, m. mieszkańcy tego 
miasta. 

Sardl, oram, m. Sardowi®, miesz¬ 
kańcy wyspy Sardynii; stąd: «) 
Sardus, a, um, do Sardów nale¬ 
żący, SardŚnius, a, um, Sardyński 
i Sardous, a, um, Sardyński, 
u poet; b) Sardiniensis, e, Sar- 
dyueki, tyczący się Sardynii i 
Sardinienses, ium, m. Sardynczycy. 

Bardianl, patrz Sardts. 
Sardtca, ae, i. miasto w Hezyi 
niższej 

Sardous, Sardus, patrz Sardi. 
Bórlssa, ae, i. włócznia bardzo dłu¬ 
ga Macedończyków; stąd: sarisso- 
phfiros, i, m. żołnierz taką włócz¬ 
nią ttzbrojouy. 

Barm&ta, ae.m. Sarmata, w licz. ma 
Sarmata, mieszkańcy krainy zwa 
nej Sar mat ia, mu, i. która części 
w Azyi. częścią w Europie leża 
la, stąd: a) Sarmatfcus, a, um 
tyczący się Sarmato®', marę, mo 
rze Czarne; przycl. Sarmatice, po 
sannacku, zwyczajem Sarmatów, 
loqui; kj Sanuatis Mis, i. Sar- 
matka. rodem z Sarmacyi. 

Barmentum, i, n. galą?, latorośl; 
wlicz mu chróst, fascessarmen- 
torum, arida sarmenta. 

Sarnua, i, m rzeka w Kampanii 
Sarpódon, Oats, n. syn Jowisza, 

król Lieyi. 
Sarra i Sara, ae, i. nazwisko pier¬ 

wotne Tyru miasta w Fcnicyi; stąd: 
Sarr&nus, a um, Sarrauski, w o- 
góle- Tyryjski. 

Sarrastea, um, m. lud w Kampanii. 
Sarrlo, 4- plćć. me w Afryce. 
Baraura, ac, i. miasto w Byzace 
Saaema, ae, m imię lizymskie. 
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Sat,prtysl. = satis, dosyć, dosta¬ 
tecznie, tantum, quajitum sat est; 
sat prata biberunt; a. bonus; non 
sat idoueus pugnae; s. diu; sat 
est i s. habmt z tryb. bez., non 
sat officium te tuum fecisse. 

Batago, 8re, zadosyć czynić; 2) 
mićć wiele do czynienia, być 
w trudnćm położenia. 

Satellee, ttis, m. i i. odbywający 
przy kim straż przyboczną, hala- 
bartnik; sługa, a. Orci, Charon; 
a. Jovis, orzeł; w licz. sin. or¬ 
szak; w ogóle: towarzysz, uczest¬ 
nik w zlćm, audaciae, sceleris. 

MtM, Stis, i. nasycenie, sytość, 
jam Tiul e. est; stąd: obrzydzenie, 
ckliwość, alicujus rei. 

Satteula, ae, i. miasto Sa&nitów, 
stąd: aj Saticul&nus, a, um, do Sa- 
tykuli odnoszący sic i Saticulaui, 
onun, m. Saty kulanie; b) Saticn- 
lus, i, m* mieszkaniec Satyknli. 

SatMae, Btis, i. nasycenie, sytość; 
2) przesycenie, ckliwość, przy¬ 
krzenie sobie w czćm, oibi, tos 
doninattonii eorum sadetas tenet. 

Sattn,= satisue, patrz satis. 
Batio, 1. nasycić, zaspokoić, uśmie¬ 
rzyć, fauiem, siiim; — przenoś 
nasycić, zaspokoić, desideria na 
turze; sititn cupiditatis, ariditatem 
legendi; «e auro i satiiri altu aa 
re; stąd: przesycić; na rtr. bier. 
sprzykrzyć sobie co, być przesy¬ 
conym, nnmerus agnoscitur, dein- 
de satiat; satiatns z piayp. 6 lub 
2 poot. 

Batio, ónis, r. zasiewanie, sadzenie 
Batira, ae; i. utwór poetyczny mie¬ 
szani] treści; szczegół, poemat u- 
szczypliwy, srant ijuibus in satira 
idear uimis acer. 

Satia, przytl. dosyć, łączy sl« 
z przymiotnikami, przysłówkami 
i dowaml, s. consequi; salin est 
id ad- (= satisne), s. gnarus; sa¬ 

tis honeste; de hoc s. lub sed s. 
de hoc; satis agere ss satagere. 
czasem: jako przymiotnik nieodm. 
kładzie sic v znaczenia; dosta¬ 
teczny, wystarczający, mianowicie 
przy rzeczownikach, abstinentiae 
hoc erit satis testimonium; satis 
consilium baberem, fortunata dies 
habmt satis; także: satis est mihi 
aliquid; s. est aliquid ad rem: 
poet.: in poenas non s. unos eris; 
często: s. est, si-; satia habere; *. 
habere, si-, poprzestać na tćm, 
jeżeli-; * przyp. 2. s. argend, prae- 
sidii, eloquentiae, causao; «. eat, 
z nasi try li, bei, quibns non fuit 
satis consulesspondero, którzy nie 
byli zadowoleni tóm, że-; s. ha¬ 
bere, z tryb. bezok. s. habere se 
defendere, ograniczyć sic, poprze¬ 
stać na obrouie, tylko sic bronić; 
w znacz. sąd. s. acclpere, otrzy¬ 
mać dostateczną rękojmię; 2) stop. 
wyż. sadue, lepiej, korzystniej 
z nast tryb. bez., sadu;, assa in 
Asia, qnam in Europa dimicare; 
z 4 przyp. i tryb. bez.: s. puta- 
yerunt in arbę eara oomprehendi. 

Satisdatio, Onis i danie rękojmi. 
Satisdo, dedi, datom, 1. dać do¬ 

stateczną rękojmię, kancyą, zprz. 
2. damni infecti; stąd: latlsdato, 
przez daną rękojmię. 

Satiefeoio, fBci, factum, 3. zado- 
syć uczynić, zaspokoić, officio 
suo; alicui aliquid petenti; comu- 
late voluntati; mandatis; histrio- 
ues satisfąoiebant; w szczegół, a) 
wierzyciela zaspokoić, zapłacić 
mu, aiścić się z długu, alicui; do 
viscerihus suis; ipse satisfacit; b) 
satisf. de iujuriis, nagrodzić szko¬ 
dę, krzywdę; albo należycie się 
uniewinnić, albo przeprosić, pro¬ 
sić o przebaczenie, alicui 

Satlłfaotlo, ónis, ż. zadosyćnczy- 
uienle, zaspokojenie, usprawiedli- 



Sf, Hu. 770 Stuoins 

wlanie, uniewinnienie, przepro¬ 
szenie. 

Satius, patrz satis. 
Bator, Cris, m. zasiewający, za¬ 

szczepiający; — przenoś, twórca, 
ojciec, hominutn sator at<[UC deo- 
rnm, Jowisz; sprawca, litis. 

Satr&pen, ae, lub is, lub satrapa, 
ae, n. rządze a prowincyi u Per¬ 
sów, satrapa. 

Batrapza, ae, z prowineya u Per¬ 
sów iządzona przez satrapę 

Batrioum, i n. miasto Latynów; 
stąd: Satricsni, lirom, m. miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Satur, a, um, nasycony, syty. pul- 
lus; conriTa, zprzyp. 2-altilium: 
omniam rerum, obfity, żyzny, peł¬ 
ny, Tarentum; praesepia, poet.; 
o kolorze: mocny, Yellera hyali 
saturo fucata coiore; — przenoś, 
o utworze piśmiennym zawierają¬ 
cym rozmaitości. 

Batura, ae, i. Daczynie, półmisek 
pełen rozmaitych owoców, lani 
tatara lub samo natura; mieszani¬ 
na, stąd: quasi per saturam, 
w mieszaninie, bez ładu. 

Satbrae palus, jezioro w Łacyum. 
Baturę ja, ae, i. i -jum, i, *. 

cząbr, ziele. 
Saturej&mis, a, um, oznaczenie ja¬ 

kiegoś miejsca w Apulii, stąd: ca- 
ballus Saturcjanus, koń stamtąd 
pochodzący. 

Bsturitaa, atis, i. nasycenie, sy¬ 
tość, — przenoś, obfitość, dosta¬ 
tek, saturltate copiaqne ommum 
rerum. 

Batumlnus, i, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

Saturnua, i, m. pierwiastkowe u 
Rzymian bożek oprawy roli, za¬ 
siewów, mąż 2iemi, Óps, bogini 
płodności i urodzajów; póżmćj u- 
waiany jako Kronos, bóstwo Gre¬ 
ków, ojciec Jowisza, Plutona, Nep¬ 

tuna i t. d. Za jego panowania był 
wiek złoty; Samrni steila lub sa¬ 
mo Satnrnus, planeta. Stąd; a) 
Saturnalis, e, tyczący się Saturna; 
rztczow. Saturnalia, ium, », uro¬ 
czystość na cześć Saturna obcho¬ 
dzona w grudniu przez dni kilka, 
na pamiątkę szczęśliwego panowa¬ 
nia jego w Lacyum; bj Saturnius, 
należący do Saturna, rzeczow. Sa- 
turnius, ii, m. przydomes Jowi¬ 
sza i Plutona, Saturma, ae, i. 

przydomek Junony; także: miasto 
dawne, zbudowane przez Saturna 
na górze Kapitolińskićj, gdzie po- 
tćm Rzym był Założony; 2) u Fc- 
nieyan bożek Sionca: Moloch. 

Baturo, 1. nasycic; — przenoś, za¬ 
spokoić, zadowolić, perhdiam; cru- 
delitatem suam odiumąue; hono- 
nbus saturati. 

Satus, us, m. zasiew, sadzenie 
drzew, szczepienie; — przenoś, ród, 
plemię, Hercules Joris satu editus. 

Satyra, patrz Satira. 
Satyriaoua, i, m. mały Satyr. 
8atyrus, i, m. Satyr, towarzysz 
Bachusa; w licz. mn. Satyn pó- 
żnićj znaczyli toż samo co P&nes 
i Fauni; 2) szczególny rodzaj poe- 
zyi teatralnćj u Greków, w tych 
dramatach Satyrowie tworzyli 
chóry. 

Sauoiatic, ónis. i. zranienie. 
Sauoio, 1. ranić, kaleczyć, także: 

śmiertelnie ranić, zabić; — prze¬ 
noś. hnmuin rornere, krajać, orać. 

Sauclus, a, um, skaleczony, zra¬ 
niony, fegit saucius aram tau- 
rus; — przenoś, malus saucius ce- 
leri Africo, maszt uszkodzony, ze¬ 
psuty, strzaskany; tellus sauoia to- 
meribus, ziemia zorana, trabs sau- 
cia securi, poet; dotknięty troską, 
gran rura s.; zasmucony, obrażo¬ 
ny, ammus s., u poet. i w ogóle 
u późn. pis. pijany, mero saucius. 
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Sanromates, i, -U, ae, **. Sar¬ 
mata. 

B*v, pata snaT-. 
BmatiUł, e, przebywający na ska- 
lach, między skalami. 

Saietum, i, n. miejsce skaliste, 
kamieniste. 

Sazetu. a, mu, kamienny, ambra 
saxea, cień od skały. 

Saslfieua, a, um, zamieniający 
w kamienie. 

Saxlfra«ua, a, nm, łamiący skały. 
Baxóne«, nm, n. Śaksonowie mie¬ 
szkający nad Elbą w teraźniejszym 
Holsztynie. 

S*xóeu*, a, nm, opoczysty, ska¬ 
listy, raliea, montes. poet.: Hypa- 
nis saiosnm sonans (między ska¬ 
lami). 

S*xulum, i, n. nie wielka skala. 
Sazum, i, n. opoka, skala; w ogó¬ 

le: wielki kamień, głaz, saza la- 
teatia, skała pod wodą, s. silei, 
krzemień; s. qaadratum, ciosowy 
kamień; w szczegół. Saxnm, ska¬ 
ła Tarpejska w Rzymie, z którój 
spychano złoczyńców, nt praeci- 
pitaretnr de Saxo; Saium rubrum, 
skala poświęcona na górze Awen- 
tyńskiój. 

Seabellum, i, *. ławeczka, pod¬ 
nóżek; 2) narzędzie muzyczne, 
wydające ton jednostajny za przy- 
ciśnieniem nogą; przy nióm tań¬ 
cowano w teatrze. 

Bowber, bra, brum, niegładki, 
chropowaty, robigo. 

Boabiea,Si, i. szorstkość, chropo¬ 
watość; 2) wyrzuty chorobliwe na 
ciele;--przenoś, chętka do czego, 
lucri. 

&oabo,schbi, 3. drapać, caput. 
Sosen porta i Scaeae portae, bra¬ 

ma Troi ze strony zachodniej. 
Sewera,ae, m. Rzymski przydomek. 
Scaeróla, ae, ». (mańkut) przy¬ 
domek rodu Mucyuszów. 

Bumtoi, a, um, lewy. 
BcMae, arum, ś. schody, drabina, 

milites positis scalis urbem ascen 
dunt. [gijskićj. 

Soaidls, is, m. rzeka w Gallii bel- 
Boalmnw, i, **. osada wiosła, 

gwóźdź wiosłowy. 
Bcalpellum, i, n. i -us, m. narzę¬ 
dzie chirurgiczne do puszczania 
krwi lub odjęcia zepsutój części 
ciała. 

Boalpo, scalpsi, scalptum, 3. skro¬ 
bać, drapać; 2) wyrzynać, ryć 
na czem za pomocą dlóta, sepul- 
cro scalpe ąucrelam, poet. 

Boalprum, i, h. narzędzie do kra¬ 
jania, nóż szeweki, ogrodniczy, 
lancet; dłóto snycerskie, sc. fa- 
brile. 

Soalptor, 5ris, a». snycerz, rzeź¬ 
biarz. 

Scamander, dri, rzeka w Troadzie. 
Souanum, i, n. podnóżek, stołek, 
ławka; poot. scamna regni, tron. 

Boando, scandi, scansum, 3. wstę¬ 
pować, włazić, wchodzić, in ag- 
gerem, in domos superas; przech. 
malos; scandit fatalis machina 
muros. 

Bowndula, lub scindula, ae, i. gont. 
Boantiniua, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu. 
Soantiue, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu; Scantia silra, las 
w Kampanii. 

Boapha. se, ś. czółno, łódź. 
Boaphium, ii, n.naczynie do picia. 
Boaptta, ae, i. miasto w Lacyum; 

stąd: Scaptius, a, um, tyczący 
się miasta Skapcyi. 

Seapula, ae, m- przydomek rodu 
Korneliuszów; stąd: Scapulłnus, a, 
um, do Skapuli należący. 

Bcapulao,arum, ś. barki, plecy. 
Soaptu, i, *»• łodyga, pień, od¬ 

ziomek. 
Baufójus, i, m. imię Rzymskie. 
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Sowo*, i, m. ryb* morska wybor¬ 
nego maku. 

Boatebra, ae, i. zdrój,, wytryska¬ 
jąca woda; poet w ogóle: woda. 

Boateo, ere, i scato, ćre. wytry¬ 
skać, Largifiuus fons sćatlt; poet.: 
obfitować, pontum scatentem bel- 
luis. 

Boatarigo, lais, i. w wielkiej ilo¬ 
ści wytryskająca woda. 

Soaurus, i, m. mający wydatne, 
sterczące kostki u nogi; 2) Rzym¬ 
skie przezwisko 

Boeler&te, pnytt. zbrodniczo, fa- 
eeM, belltun sosclperc. 

Bcetarttoa, a, om, zbrodniczy, 
zbrodnią splamiony, zbezczeszczo¬ 
ny, przeklęty, haniebny, tern; 
Sceleratusńcus; Sc.campus, miej¬ 
sce w Rzymie; scelcrata sedes lab 
ecelersłum limen, miejsce pobytu 
niecnotliwych w krainie podzie- 
mnój; bezbożny, złośliwy, prze¬ 
klęty, homo, insanie belli; amor 
habendi; scelerata arma capere; 
chytry, zdradliwy, Proteus; wę¬ 
dom, sceleratus, zbrodniarz w stop. 
wyw. sceleratissimus, wy większy 
zbrodniarz; poet.: szkodliwy, fri- 
gus. 

SoeUro, 1. skalać co zbrodnią, 
jgmms. 

Beeloste, pnyil. zbrodniczo, bez- 
boirie, faeers. 

Boeleetu*, a, um, zbrodniczy, bez¬ 
bożny, szkaradny; neaow. zbro¬ 
dniarz; scęleetissimus, największy 
złoczyńca. 

Bcelus, óris, *. przestępstwo, zbro¬ 
dnia, scelna te se coucipere, se- 
scipere, admittere, commitere, ede- 
re sceler* ee obstringere, popeł¬ 
nić zbrodnię; scelne ezpendere, 
ponieść karę za zbrodnię; 2) łotr, 
niecnota, zbrodniarz, abin a me 
scelu*. 

Scena, ae, i. dennik, miejsce dla 

uchronienia się od upałów słone¬ 
cznych drzewami osłonione; w ta¬ 
kich dennikach w czasach najda¬ 
wniejszych przedstawiano wido¬ 
wiska teatralne, stąd: scena, miej¬ 
sce w teatrze grających aktorów, 
te scenam prodire; — przenoś, wi¬ 
downia działalności pnblicznój, 
mianow. forum, scęuae serrirs, 
występować w działaniach publicz¬ 
nych; maiima orator! scena ridea- 
tur ceucionis, największa sposo¬ 
bność odznaczenia się na zgroma¬ 
dzeniach Indu. 

Soenieus, a, urn, sceniczny, tea¬ 
tralny, ludi; rZDOtm. aktor. 

Scenttae, arum, m. mieszkający Sod namiotami, Sc. Aeihlcpec, lu- 
y koczujące w okolicy oazy Am- 

mońskićj. 
Boepais, is, i. miasto w Myzyi, 
stąd: Scepsius, a, om, do miasta 
Scepsis należący, z togo miasta po¬ 
chodzący, Metródorus Sc., także 
samo Scepsius, Scepsyjczyk. 

Booptrifer, era, erum, berło no¬ 
szący. 

aoeptnun, i, n. berto królów i 
tryumfujących — scipio; — prze¬ 
noś. władza królewska, panowa¬ 
nie, sic nes in sceptra reponis? 
sceptra Asiae tenet. 

BohAda, i sclda, ae, L kawałek, 
okrawek; karta księgi. 

Sohedula, i sddttla, ae, i. kartka. 
Bohoeaeus, ei, i eos, m. król Beo- 
cyi, ojciec Atalanty; stąd: a) 
Schoonds, Idis, i. od Scheneusa 
pochodząca, Atalanta; A) Schoe- 
uSics, a, um, Schenejski, S. rir- 
go lub saoo Schoeneim~ Atalanta. 

Bohola, ae, L wypoczynek, prze* 
rwa pracy, zwłaszcza wolne od za¬ 
trudnień urzędowych chwile; w cza¬ 
rne wypoczynku przedsięwzięte u- 
czone badanie, rozmowa, odczyt, 
wykład naukowy, scbolas Graeco- 
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nu mon fcabere; scholam eipli- 
care, wykłada*; przedmiot Banko¬ 
wy, rertes te ad alteram schoLam, 
do innego przedmiotu Bankowego; 
2) zwolennicy lub stronnicy ja¬ 
kiego filozofa, Inb ranki, clama- 
bnrt omnes philosopbornm scho lae; 
3) szkoła, miejsce rozpraw nau¬ 
kowych, homo de achola. 

BohoUatioo*, a, nm, tyczący się 
szkoły, szkolny, szczegół, należą¬ 
cy do retoryki; ntczow. schola- 
sticns, nczeń, aanczyciel, retor. 

Solda, scidnla, patrz sched-. 
Soieos, tis, wiedzący, świadomy, 
scieute Tiribazo, za wiedzą Ti.; 
2) biegły, umiejętny, obeznajmlo- 
ny z czóm, samo ac. Inb z przyp. 
2 sdentem belli, sdentissimus rei- 
pnblicae gerendae; qnis Pompejo 
scientior fuitć, poet.: z tr bezok. 

ScMntor, przysl. umiejętnie, bie¬ 
gle, diccre; cantare; nemo in eo 
gensre scientins est rersatns 

Soientta, ae, i. znajomość czego, 
biegłość, regionom; lingua*; ar- 
tium; dirina :jus in legious inter- 
pretandis aciontia; de omnibus. 

Scllioet, przj/tł. zapewne, w isto¬ 
cie, bez wątpienia, naturalnie, 
rozumie się, non factes lidem sci¬ 
licet; takie; z 4 przyp. i tryb. 
bozok. scilicet me facturum, ro¬ 
zumie się, że zrobię; z nasb tamen, 
sed tamen, sed; me quide*- spe- 
dea quaedam commorit, inanis 
ac., sed commorit tamen; 2) mia¬ 
nowicie, alio tempore, tnne sc. 
qnnm tibi—; respondit id, qnod 
nocesse etat, sc.; 3) w sposobie 
mówienia ironicznym: tak, wla-. 
śnie tei, ego istins peendis eon- 
silio scilicet ant praesidio niti vo- 
lebam. 

SolUa, i sqnilia, ae, i. gatunek 
raba. 

Boln scisne, patrz scio. 

Btrindo, scłdi, sdstram, S. rozdęć, 
rozerwać, rozlnpać, qnerc*m cu- 
neis; naris icinalt aąnaa, porw,— 
przenoś, sc. dolotem, odświeżać, 
odnawiać; so scindere Inb eeindi, 
Tozdzialać się, sdndltur iccertnm 
studia in contraria vnlgus. 

Soindula, patrz scandnla 
Sointiila, ac, i. iskra, silid «4n- 
tliłam ezcudere;—przenoś, ne qna 
scintilla deterrimi belli reUn- 
quatuT. 

Sointitlo, 1 iskrzyć się. 
SolnttUula, ae, z. iskierka;—prze¬ 

noś. rirłutnm quasi scintillnlas. 
Solo, sciri, i scii. scitnm, 4. (scis- 
serzsciłisse), wiedzićć, mlćć wia¬ 
domość, aliqnid;qnod sciam, (ile 
wiem); z 4 przyp. i tryb. bezok. 
lub z samym tr. bezok.; ze zdań. 
względ.; de aliqna re; nt scitis; 
nibil facilins scitn est; nmićć, ro- 
znmićć, aliqnid inb z tryb. bezok.; 
scire Graece, Łatine; dowiedzićć 
się, ex aliqno Inb de aliqno; 
qnnm ridero te, sdes. 

Seipiidet, ae, m. z rodu Scypio- 
nów; jeden ze Scypionćw. 

Bćlpio, Snis, m. laska, buława; 
sc. ebnrneud, laska, ktćrą nosili 
riri trinmphales; takie dar za¬ 
szczytny, który Bzymianie kró¬ 
lom abcych narodów posyłali: 2) 
Scipio, imię familijne rodu Kor¬ 
neliuszów. 

Bolroo, ónis, m. rozbójnik morski 
kolo Attyki, którego Tezensz zabił. 

Belrpeua, a, nm, z sitowia zrobio¬ 
ny; rtMSow. scirpea, ae, i. z si¬ 
towia opleciony kosz wozowy. 

Boisoltor, 1. badać, dochodzić cze¬ 
go, dowiadywać się, de rictoria; 
sententiam ex Yellejo; zzapyt de 
Domitio sdscitare, obi sit. 

Seteoo, sćJTi, sdtnm, 3. dowiady¬ 
wać się, wypytywać air, 2) nchwa- 
lić, legem; quac sdsceret plebes; 
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przyjąć projekt do prawa, roga- 
tionem; w ogóle: postanowić, na¬ 
kazać, ze spój. nt lob ne i try¬ 
bem łącz. 

Seiaaua, a, om, rozdarty, rozcięty, 
rozstrzępiony, scissa comam, poet., 
mając rozpuszczone włosy;—prze¬ 
noś. oi scissa lub genua rocis 
scissum, przerywany. 

Bel te, pnysl. biegle, umiejętnie, 
loqni; ratienes ita perscriptae sunt 
scite; wytwornie, coli, obierać się; 
exornareconvmum, urządzić bie¬ 

siadę. 
Sotter, 1- dowiadywać się, Wypy¬ 
tywać się, zapytywać, badać, ali- 
quid, aliquem de aliqua re; ali- 
qnid ei sliquo; ab aliquo; scita- 
tum oracula Fhoebi mittimus. 

Bcitum, i. n. postanowienie, uchwa¬ 
la, populi, piebis. 

Soitua, a, um, biegły, świadomy, 
obznajomiony; poet.: z przyp. 2 
vadorum; lyrae; scitum est, jest to 
mysi dowcipna. 

Boi tui, ns,n. postanowienie, uchwa¬ 
ła, piebis scrtu, przez postanowie¬ 
nie ludu. 

Boobis, is, f. trociny, opiłki. 
Boodra, ae, i. miasto w Illiryi; 

stąd: Scodrenses, ium. m. miesz¬ 
kańcy tego miasta 

Soodru/i, i, m. znons, wschodnie 
pasmo gór rozciągających się w 11- 
liryi i Dalmacyi 

Boomber, bri, m. wrzeciounica, ry 
ba morska. 

Boópa, ae, i rózcczka, latorośl; 
w licz. mn. seopae, arnm, gałąz¬ 
ki, miotła; przysłowie: scopas dis- 
solcere, wprawić w nieład; aco- 
pae solutae, nieporządny, roztrze¬ 
pany człowiek. 

Boopa*, ae, n. snycerz z wyspy 
Paros; 2) Tessalczyk, równoczesny 
z Symonid&em. 

Boopulóaua, a, cm, skalisty, pe¬ 

łen skal, maro;—przenoś niebez¬ 
pieczny, scopuloso loco rersari. 

Boopulus, i, m. skała wynio¬ 
sła; poet.. sc. Marortis, Areopag 
w Atenach; infames sc. Acroce- 
raunia, skalista góra, przylądek 
w Epirze; — przenoś, twardość, 
nieuiytość, nieczułość, scopulos 
gestare in corde; niebezpieczeń¬ 
stwo, rationes ad scopulos ap- 
pellere. 

Boordtsoi, orum, m. Ind wTracyi. 
Soorpio, Onis, i scorpius, lub -os, 
ii, m.niedźwiadek, jadowity owad; 
2) gwiazdozbiór, niedźwiadek; 3) 
machina wojenna do ciskania ka¬ 
mieni, strzał i t. p.; 4) ryba mor¬ 
ska kolczasta. 

Bcortitor, Oris, m. njerządnik, 
wszetecznik. 

Boorteue, a, um, skórzany; rzędów. 
scortea, orum, x. rzeczy zrobione 
ze skóry. [rządnica. 

Boortum, i, a. nierządnik nie- 
Boreo, are, chrachac. chrząkać. 
Sorlba, ae, m. pisarz przepisy¬ 

wać®, używany do pióra, sekre 
tarz, babuit sum (rei) ad manum 
scribae loco. 

Soribo, scripsi, scnptum, 3. wy¬ 
ryć, wyrżnąć, naznaczyć, iineam; 
btteram, scribetur tibi forma et 
situs agn; stąd: a) skreślić, odry- 
sowac, opisać, aiiquem: scriberis 
Vario; b) pisać, na piśmie wy¬ 
kładać , spisywać, libros, historiain, 
poemata; leges, senatus consultum; 
alicuilnbadaliquem,lub z4 przyp. 
i tryb. bezok; pisać, na piśmie 
postanowić, ogłosić, z podwójnym 
przyp. 4, aliquem herodem; ali- 
quem tutorem liberis suis; ali- 
quem cousutem; c) wpisać w po¬ 
czet: zaciągać żołnierzy pod cho¬ 
rągiew, milites; quatuor millia 
poditum et sezcentos eqnites; wy¬ 
syłać na osadę, coloncs ser. in 
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aliąuam urbem, stąd: scribe tui 
gregis hunc, policz go do swoich 
przyjaciół; poet; d) na piśmie żą¬ 
dać, aliquid lub ze spój. ut lob 
ce i tryb. łącz. albo samym tryb. 
łącz. si quid ad me scripseris; 
ser. ut In Italiam renirem; scri- 
blt Łabieno, yeuiat; e) w znacz, 
sąd. dicam scribere, zapozwać na 
piśmie; f) alicui numos, pTzelta- 
zać do wypłaty; scribe decem 
a Nerio, pożycz 10,000 sesterców 
od Neryusza. 

Scribónius, a, nm, nazwisko Ezym- 
skiego rodu. 

Sorinium, ii, n. drewniane scho¬ 
wanie na papiery, księgi i t. p. 
ne me Crispini scrinia Lippi com- 
pilasse putes; calamnm et chartas 
et scrinia poaco; 2) w czasach ce¬ 
sarstwa: archiwum, scrinii ma¬ 
gister. 

Bcriptio, 5ius, i. pisanie, rem 
tenuem neo scriptione dignam; 2) 
pismo dla wprawy, nulla res tan¬ 
tum ad dicendum proficit. quan- 
tum scriptio; 3) pismo, dzieło pi¬ 
śmienne, impulsi sum na ad philo- 
sophicas scńptiones. 

Borlptito, 1. często pisać, pisywać, 
scribas rei potias scriptites. 

Soriptor, Oris, m. pisarz, zapisu¬ 
jący, przepisujący, sekretarz, poet : 
ser. librarius; 2) pisarz, autor, 
artium bonarum; Trojani belli; 
Satyrorum; rerum; Livii scripto- 
ris ab aero; legum, prawodawca. 

Borlptulum, i, n. linijka. 
Seriptum, i, tt. linia na tablicy 
do grania (na warcabnicy), ludere 
duodecim scriptis; 2) pismo, u- 
twór piśmienny, rozprawa, dzieło, 
multa contra seriptum dicere; 
seriptum reliBquere, scriptis ao 
tiones mandare; de scripto dicere 
orationem; qnum ridetur scripto- 
ris rolnntas cum scripto ipeo dis- 

•entire, nie zgadza się z tern, co 
napisał. 3i pisanie, in scripto es- 
sem crebrior; 4) polecenie na pi¬ 
śmie, scripto istius yetabatur. 

Sariptńra, ae, i. pisanie, scriptu- 
ra aliquid persequi, pisać o czćm; 
często: a) rzecz napisana, pismo, 
genus scripturae, rodzaj pisma, 
sposób traktowania przedmiotu; 
mendum scripturae, błąd, omyłka 
w piśmie; b) podatek, oplata z pa¬ 
stwisk, z utrzymywania trzód, rec- 
tigal ei ser.; qui pro magistro est 
in scriptura. 

Boriptus, us, m. obowiązek, urząd 
pisarza, seriptum facere, być pi¬ 
sarzem. 

Boripulum, i, it. 288 część funta, 
argenti. 

Soróbie, i scrobs, is, i». i ż. dół, 
jama. 

Borofa, ae, i. maciora, Świnia. 
Sorupeus, a, urn, ostrokamienisty, 
chropowaty, przepaścisty. 

BorupuISsas, a, urn, pełen ostrych 
kamieni, chropowaty, o scrupulo- 
sis cotibus; — przenoś, o) rzecz 
ściśle biorący, skrupulatny, b) tru¬ 
dny, zawiły. 

BoruptUu*, 1 scrtlpus, i, w*, ostry 
kamyk; — przenoś, niespokojność, 
niepokojąca wątpliwość, skrupuł, 
scrupuinm, qui di es noctosque 
stimulat ac pungit, ez animo e- 
rellere. 

Benita, órum, n. stare drobiazgi, 
starzyzna, rupieci. 

Bcrutłtor, óris, m. badacz, szpe¬ 
racz. 

Bcrdtor, 1. szperać, przeglądać, 
przetrząsać, zwiedzać, omnium do - 
mos; naves; loca ahdita; u późn. 
pis. scrutatus, w znacz. bier. zba¬ 
dany — przenoś, a) wyszukiwać, 
argumenta; b) śledzić, mentes de- 
um, arcanum, poet. 

Boulpo, scnlpsi, sculptum, 3. wy- 
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kalać, wyrzyuać, ryć dłófetn 
wyrabiać, er saio scnlptus; scul- 
psii ebur, wyrobił posąg z kości 
sloniowćj; in cum ; gemma anco- 
rasculpta esset, była wyryta. 

Beulptilis, e, wyszywany, ryty, 
opus dentis Numidae, wyrób z ko¬ 
ści słoniowi; cen. 

iSculptor, óris, m. rzeźbiarz, sny- 
BoulptOra, ae, i. rzeźbiarstwo, 
snycerstwo, rzeźba. [błazen 

Bcurra, ae, m. śmieszek, trefniś, 
ScturiUs, ®, śmieszny, blazeński. 
Beurriliter, pnysł. błażeńsko, plo 

cbo. 
Stmiror, Kri, błaznować, figlować, 

śmieszyć; 2) pochlebiać, przymi¬ 
lne się, metnes scurrantis spccietn 
praebere, professus amicum. 

BoDt&le, is, n. rzemień procowy, 
czyli denko, na które sit kamień 
lub kpią- kładzie u procy. 

Soutitńa, a, urn, tarczą opatrzony 
rwdoio.^cntati, ornm, m. żołnierze 
używający tarczy. 

Bentełla, ae, i. czarka. 
Sontiea, ae, i. bicz z rzemienia. 
Boutra, i acntfila, ae, i. misa 
Soatula, ae, i. walec, cylinder. 
Scutólum, i, n. mała tarcza. 
Bontom, i, n. tarcza podłużna, u- 
iywana od piechoty Kzymskićj. 

; :«nm» i, u. miasto w niższej 
Italii; stąd: Scylaceus, a, urn, do 
Jego miasta należący. 

Scylla, m, i skata stercząca na 
morzu Sycylijskiem, niebezpiecz¬ 
na dla żeglujących, naprzeciw wi¬ 
ru zwasogo Charybdia, stąd przy¬ 
słowie; incidit in ScyHam, qni 
fnlt witare Charybdin, z deszczu 
pod rynnę. Podług bajecznych po¬ 
wieści Scylla była córką Forku- 
sa, przemieniona w skalę. D-uga 
Scylla była córką Nizusa króla 
Megary; stąd: Scyllaen*, a, um, 
de Scylli odnoszący sit. 

Soyphtie, i, m. knbek, kielich,in- 
ter ecyphos, w czasie pijatyki. 

Sojrros, i -ns, i, i. wyspa na mo¬ 
rzu Egiejskióm, siedziba Likome- 
desa; stąd; aj Scytia#, lais, i. 
do wyspy Scyros należąca, pud¬ 
la (Deidamia, córka Likotnedesa); 
4) Scyrins, a, <un. Scytyjski, 
membra (Pirrusa syna Deidamii 
i Achillesa) 

Bcytala, ae, i -8, -Es, i. walec, u 
Lacedemończyków tajemniczy spo¬ 
sób pisania, na walcu obwijano 
pasek ze skóry długi, wązki i na- 
sttpnie pisano na nim list w po- 
dluż walca; po rozwinięciu uka¬ 
zały się głoski porozrzucane i ten 
tylko mógł je złożyć, kto podo- 
bućj grubości walec posiadał. 

Beythes, ae, n. Scyta, w licz. mn 
Scythae, ludy koczujące północno- 
wschodnie, stąd. aj Scythia, ae, 
i. Scytya kraj; 4) Scythicns, a, 
nm. Scytyjski; ej Scytbis, Idis, i. 
kobieta ze Scytyi dj Scythisss, 
ae, i. Scytka, kobieta ze Scytyi. 

1. Be, frnyim. bez, se fraudeesto, 
w najdawniejszych zabytkach ła¬ 
ciny; stąd: w złożonych wyrazach, 
bez, securus, beztroski; oddziel¬ 
nie. seponere, odkładać na stro¬ 
nę, oddzielać. 

? Se = semi, w wyrazach złożo¬ 
nych. 

3. Be ~ ser, w wyrazach złożo¬ 
nych. 

Bebśthos, i, m. rzeczka w Kampa¬ 
nii: stąd: Sebethis, Idis, i. do 
Sebotu należąca, oympha, 

Bebum, i, n. łój. 
Beeedo, cessi, cessnm, 3. ustępo¬ 
wać , oddalać się, pójść na stronę, 
z przyim. a lub de i przyp. 8-, 
z in I przyp. 4 lub samo tec.; de 
coetu; plebs a pmtrlbus seoesslt, 
in sacrum montem; in abditam 
partem acdium; secedant improbi 
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Bearłttói" 3msi, I. odosobaieuJe, od¬ 
dzielenie. 

Bwwiie, crSrij, octom, 3. od łą¬ 
czył, oddzielić, odosobnić, z przy im. 
a lub ex i 6 prryp., Enropam ab 
Afris; e grege; poet. z samym 
pTzyp. 6. popolo; — przenoś, wy¬ 
łączać, oddzielać, wyjmować, hos 
bomines; aninmm a corpore; sna 
a pnblicis consilia; i poet.: publi¬ 
ce priTatis; brakować, odrzucać, 
frugalismmum quemqne; odróżniać, 
blandom amicum a Tero; poet.: 
huquum jnsto; honeetum turpi. 

Becesslo, onis, i, ustąpienie, od¬ 
dzielenie się, buntownicze oder¬ 
wanie się, oddalenie się, ab stois; 
in Arentjnuin montem. 

Seoesaus, us, m. oddzielenie się, 
odejście; osobność,zacisze, ustro¬ 
nie, est in secessu longo locus; 
c&rmina secessnni quaerunt. 

Beetua, patrz secus, 

Seelfido. dusi, clusum, 3. zam¬ 
knąć w miejscu osobni1®; w ogó¬ 
le: oddzielić, odłączyć, flumen 
a monte; terram solis laminę; ne- 
mus seclusum, autro seclusa re- 
linquit 

Seoo, secui, sectum (także: secatu- 
rus), 1. dąć, rozciąc, odciąć, ter- 
gora in frusta; kosić, aristas, pa- 
bulnm, poet : wycinać, wyrzynać, 
obrabiać (jak sculpere), marmora, 
dona secto elephauto; odjąć część 
ciała, Marins quum secaretur,roz¬ 
dzielać, terram; poet.:orbissectus; 
ranić, secuernnt corpora repros; 
ścinać, niszczyć, glacies plantas; — 
przenoś, rozdzielać, causas in pio¬ 
rą genem i poet.: lites, res ina- 
gnas, rozstrzygnąć; poet przejeż¬ 
dżać, przebiegać, przelatywać, 
przepływać, aria secat aethera; 
auras, aeqnor pnppe; curro me¬ 
dium secat agmeu; tria Meta; — 
stąd przenoś, spem sec. mićć, 
żywić nadzieję. 

SeerBtus. a, urn, odłączony, od¬ 
dzielony, odosobniony, domu, ur- 
Ta; — przenoś, tajemniczy, Krtes; 
ccnsilinm; cogitationes; nemów. 
aeeretum, i, «. miejsce odosobnio¬ 
ne, ustronie, samotność, In secre- 
to cum aliquo eose, być z kim na 
osobności, sam na sam; u poet, 
w licz. pojsd. i mu., aeeretum pe¬ 
tit; secreta Sibyllae; stąd: secreto 
na osobności; — przenoś, tajemni¬ 
ca, secretorum omnium arbiter, 
stąd: secreto,potajemnie,skrycie. 

Santa,ae, i. sposób żyda, prawi¬ 
dło, zasada, natura babet qu*si 
Tiam et sectam, quam sequatur, 
banc sectam rationemqne sitar; 2) 
we względzie politycznym: stron¬ 
nictwo, zwolenuictwo, qui M. An¬ 
tonii sectam secuti sunt; pod wzgl. 
nank.: szkoła, oequi sectam pbllo- 
sopborum. 

Sect&tor, Oris, m. towarzysz, na¬ 
leżący do orszaku; stronnik, zwo 
lennik. 

Bactllfs, e, rozdęty, rozłupany 
podzielony, ebnr, poet. 

Sectio, Onis, i. siekanie, krajanie 
rozcinanie; 2) rozdzielanie łupu 
praedae; 3) sprzedaż pnblicza-i ma¬ 
jątku osób na wygnanie skazanych 
lub potępionych sądownie i !, p. 

Sector, 1. ciągle chodzić za kim, 
towarzyszyć, należćć do orszaku, 
praetorem circnm omnia fora; być 
posługaczem, Chrysogonum secta- 
tur; — przenoś, uganiać się za 
czćm, robić o co zabiegi, pme- 
dam; sectantem leria nerri defi- 
ciunt; mitte sectari, nie badaj; 2) 
w znaczeniu nieprzyjaznym: ści¬ 
gać, prześladować, gonić, ut pueri 
eum sectentur, poet.: apros, leporem. 

Seotor, Oris, m. odrzynacz, rzezi¬ 
mieszek; coUorum, zbójca; 2) na- 
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lnywca c& sprzedaży publicznej 
Raczy skonfiskowanych, sector 
Pompeji, nabywca majątku P. 

Ssotftr*, aa, i. miejsce, gdzie co 
wycinają, wykopują, acrariae, ko¬ 
palnie miedzi. 

Seoftbo, cubui, Ire, leżeć osobno. 
Ceoulirls, e, co lat sto przypada¬ 
jący, ludi; carmen sec. wiersz 
w czasie obchodu stuletnich igrzysk 
śpiewany. 

Beoutum, i, n. wiek ludzki, po- 
kolenio, secula hominum; w od¬ 
niesieniu do długiego życia czło¬ 
wieka, seculis atleta senectus; stó- 
lecie, przeciąg stćletni, tak w zna¬ 
czeniu właśc. (duobus prope se¬ 
culis antę), jak w ogóle, o dłu¬ 
gim przeciągu czasu (secula plu- 
rima); ludzie żyjący w jakim wie¬ 
ku, ich zwyczaje, obyczaje, duch 
czasu, hujus seculi error; rcliquo- 
rum seculorum judicium; fecuuda 
culpae secula; timuerunt secula 
noctem. 

Beoum — cuin se (od sui). 
Seound&ni,orum, m. żołnierze dru¬ 
giego legionu. 

Seound&riue, a, urn, drugi z po¬ 
rządku ; co do wartości: podlejszy. 

Seoundo, are, szczęście, sprzyjać, 
pomagać, dii incepta secundent; 
erentus. 

Seoundo, przytł. po wtóre; po dru¬ 
gi raz. 

Beoundum, 1) przytl. następnie, 
stąd: po drugi raz. II) przytm. 
z 4 przyp. przedmiotu w prze¬ 
strzeni: blizko, podle, przy, so- 
cundum flumen iter facere; rul- 
nus s. aurem; s. marę i Ł p. — 
przenoś, z kolei, zaraz po, secun- 
dum Tocem rultus plurimum po- 
test; heres. s. filiam, dziedziczący 
po córce; pod względem miary: 
stosownie, podług, s. naturomfln- 
minis; s. naturam rirore; w znacz. 

sąd.: na czyją korzyść, decernere 
s. aliąuem; 2) w czasie: po upły¬ 
wie, s. comitia; s. hnne diem; s. 
haec lub ea, potem. 

Scaundus, a, nm, następny, nsj- 
bliższy, drugi, w odniesieniu do 
czasu, liczby, i kolei; Fannoma 
s. niższa; mensa secunda, drugie 
danie, wety; heres secundus, dzie¬ 
dzic, podstawiony w drugiem miej¬ 
scu, który obejmuje dziedzictwo, 
gdy pierwszy umrze; parter, secun- 
dae, druga rola; — przenoś, w od¬ 
niesieniu do stopnia, albo: naj¬ 
bliższy, drugi, honor, persona; al¬ 
bo: niższy, gorszy, pośledniejszy, 
anis; secundus ab aliquo; naj- 
liższy; poet.: Land ulli Tirtute 

secundus, nikomu w męztwie nie 
ustępujący; 2) pomyślny, o biegu 
wody i pędzie wiatru przyjaznym 
żegludze, defluit secundo amni; 
secuodo Tiberi defertur, aecundis 
v utis; rento secuudissimo; Aquilo- 
ne secundo; stąd: poet s. vel,\, 
przyjaznym wiatrem wzdęte; e wo¬ 
zie: cnrru rolans dat lora secuu- 
do; —przenoś, ą) życzliwy, rolun- 
tas inaliquem; zadowalający, przy¬ 
jemny, z przyp. 3. leges secuudie- 
nmae plebi; oj szczęśliwy, pomyśl¬ 
ny, odpowiadający życzeniom, aus- 
picia, proelium, yictoria, res, for¬ 
tuna, casus, cousilium i t. p.; rze- 
ezow. si quid secundi accidisset, 
coś pomyślnego. 

Beottre, przytl. bez troski, bez kło¬ 
potu, bezpiecznie 

Beourifor, era, erurn, noszący to¬ 
pór, halabardnik. 

Seouńger, era, erum, uzbrojony 
toporem, halabardnik. 

Seoarie, is, ż. siekiera, topór, ja¬ 
ko godło najwyższój władzy nosili 
liktorowie przed najznakomitszymi 
urzędnikami topory i pęki rózg, 
stąd: wyraz secures oznacza naj- 
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wlisią wtadzą państwa Rzymskie- 
#o, sumero, poncr© sccurea, poet., 
Galha securibus subjecta; poet.: 
Romana securis;—przenoś. szkoda, 
strat*, cios, securim infligere rei- 
pubiicae, zadać cios; także: scco- 
rim injicere petitioni, seeuri Te- 
aedia, ze zbyteczną surowością 
(podobnie jak u* wyspie Tene- 
dos). 

Securit**, Ztis, i- wolność od trosk, 
spokojność umysłu, securitatem 
appello racnitatem aegritudims; i) 

bezpieczeństwo, opieka, nt pro- 
Tincias omni securitate muniret, 
multum eecuritatis conferre. 

Beourua, a, urn, wolny od trosk, 
spokojny, ab aliquo, ze strony 
czyjej; de aliqua re, o co; także: 
* przyp. 2. poet. Teucri secun 
pelagi atque mei; o przedmiotach 
nieżywotnych: swobodny, spokoj¬ 
ny, quies; rota secura repulsae, 
poet; 2) bezpieczuy, locus, tem- 
pus, possessio; securus intrat. 

Seous, n. nieodm. — seius, pleć. 
3eouj, pnysl. inaczćj, secus est; 

non (haud) secus, nieinaczćj, tak 
samo, z nast. ac, atque, quam 
(jak); longe s., daleko, zupełnie 
inaczej, non multo s., mało co 
inaczej, prawie tak; recte aa s., 
bene aut s., aut bcate aut s.; stąd: 
źle, no quid s. scriberet; si s. ac- 
ciderit; s. ezistimare de &Uquo; 
2) stop. wyż. seciua (sequius) ina¬ 
czćj , non s. quam lub ut*, zamiast 
minus, z poprzediąjacćm przecze¬ 
niem: nihilo 8., niemnićj lub ne- 
qne eo secius, pomimo to jednak¬ 
ie: quo 8. = qno .minus. 

Beoutor lub sequutor, Oris, st idą¬ 
cy za kim, pewien rodzaj szer¬ 

mierzy. . . , 
Ssd, tpti- lecz, ale, jednak; po 
zdaniu przecząećm: lecz, owszem, 
nom modo (solum, tantum)- sod 

etiam (et, quoque), pordw. etium. 

i modo. 
Bedite, przytł. spokojnie, z umiar- 
kowaniem, dolorem ferro; ioqui* 

Bedatio, 8nis, i. uspokojenie, se¬ 
jmu dinis, animi, maercndi. 

BedŁtus, a, aa, uspokojony, spo¬ 
kojny, powolny, sedatiore ammo 
scribere; ainnes; oderunt sedatum 
celeres; sedat* gradu in castra 
abcunt (powolnym krokiem). 

BedScies, szesnaście razy- 
Sedeoim i scidecim, szesnaście. 
Bedeoula.ae, i. krzesełko. 
Sedeo, sćdi, sessum, 2. siedzieć, 
in solio; sellis ebnrneis; ad latua 
praetoris; tbeatro; in equo ; w szcze¬ 
gół. o) siedzieć, zasiadać, aićo 
posiedzenie, mianowicie o sędziach, 
mortis nltores sedetis; binc jndei 
inter illos sedif.-przenoś. o przed¬ 
miotach nieżywotnych: ą) siedzieć, 
tkwić mocno, głęboko, in scuto 
telum; b) o sukmacb; leżćć, przy¬ 
stawać, przylegać; ej opaść, osiąść, 
fronte sedent nebulae; 2) z wyo¬ 
brażeniem trwałości: siedzieć gdzie 
długo, przebywać, in villa toto* 
dies; in interiore parte aedium; 
Corcyiae; ad aquas; uno in loco 
diu; na wojnie: być nieczynnym, 
Arretii antę moenia; ad Trebiam; 
bfideudo et cunctando beltam ge- 
rere; circa castella; — przenoś, 
u poet. a) osiąść, ogarniać, okryć, 
pailor in ore sedet; o uczuciach, 
namiętnościach: utrzymywać si«, 
być niewygasłym, yetus in pecto- 
ro bedit amor; b) tkwić mocno 
w umyśle, mihi animo rimm in - 
motumque sedet; idque pio se- 
dit Aeneae. 

Bidę*, is, ź. miejsce, na którćm 
się siedzi, krzesło, lawa, tron 
i t p. coelestee sedibus altu se¬ 
dent:; in sede rcgia; 2) posada, 
grunt, turrim conrellimus altis se- 
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dibus; totamąue a sedibns urbem 
wnont; incubnere mari, totumque 
a sedibus imis ona Earusqne No- 
tnsque runnt; 3) * wyobrażeniem 
trwałości: siedlisko, siedziba, mie¬ 
szkanie, miejsce pobytu, rererti 
in suas sedes; sedem stabilem non 
habeb&t; także o świątynia sedes 
fundatur Yeneri. 

fledU*, is, m. miejsce, na którśm 
sit siedzi, krzesło, lawa, riro se- 
dłlia *axo; rramineoąue riros lo- 
oat ipse sedili. 

Saditlo, flnis, i. rozłączenie, roz¬ 
dzielenie, poróżnienie, niezgoda; 
2) (mat, powstanie, rokosz, sedi- 
tionem coneitare, eonflare; sedi- 
tio aaimi, popędtiwość, gniew li- 
wość. 

Beditifiae, prtjftl. buntowniczo. 
Seditiówue, a, om, buntowniczy, 
ciłis; wystawiony na niespokoj- 
ność, wita. 

8#do, 1. sprawić, żeby co osia¬ 
dło, opadło, pulrerem; — prze- 
»©ś. uśmierzyć, uspokoić, jejunia, 
•itim; discordiam, seditionem; ren- 
tos, tempestatem; ugasić, incen- 
dia; położyć koniec, bella; wy¬ 
począć, Ussitudinem. 

Bedfteo, duzi, dictum, 3. odwo¬ 
dzić na stront, aiiquem; 2) od¬ 
dzielać, odłączać, sodacit terna 
bwi* unda duas; quua frigida 
mors ani nu seduzerit artua, poet 

BadueUo, 5nis, i. odprowadzenie 
na stronę. 

Beduotua, a, um, oddalony, se- 
ductaa despectat terras. 

Sedulltae, liis, i. pilność, staran¬ 
ność. 

Sodulus, a, um, pilny, starowny, 
troskliwy, apis, nutrii, mator, 
spectator; stąd: sedttlo, a) pilnie, 
troskliwie, starannie; i) umyślnie. 

Sedam, Snu., n. lud w Helwecyt 
MoaU, oram, m. lud w Germanii. 

Begea.Ctis, i. zasiew, pole zasiane, 
seges respondot rotis agrieolae; — 
przenoś, a) poet. wielkie mnóstwo, 
fetorom; bj powód, przyczyna, 
znało y sdm glori&e. 

Segesta, ae, i. miasto w Sycylii, 
zwane inacżćj Acesta; stąd a) 
Segestani, orum, m. Segenanie; 
oj Segestenses. ium, ». Segesten- 
sowie, mieszkańcy Segesty. 

Segmeutiua, i, ». odcinek; w licz. 
mn. złote obramowanie, obszycie 
u sukien kobiecych. 

®*<rQU. e, guuśny, leiiwy, opie- 
szaly, ad persequendum; in bella; 
ociężały, segnior equus annis; 
z tryb. bez. deztra segnis dare 
rulnera. 

Segniter, i segne, przytł. opiesza- 
1®, gnuśnie, leniwie, omnia age 
re, segnius irritant animos, sl*. 
bićj działają na umysł, słabsze 
czynią wrażenie. 

Segnitia, ae, i-es, ii,ż. gnuśność, 
lenistwo, opieszałość, quae tam se¬ 
ra moratur segnifies? 

Begonttaoi, orum, m. lud w po- 
łudniowćj Brytanii. 

Segowia, ae i. miasto w Hiszpanii 
Betyckićjj (wątpiiwe). 

Segrego, i. odłączać od trzody, 
w ogóle oddzielać, wyłączać, od¬ 
dalać, aliquem a uumero ciriuai; 
a republica; liberos a »e; ut se- 
gregaret pngnam, przerwał walkę, 
rozłączył walczących. 

Seguslani, orum, m. lud wGallli 
Ługduneńskićj. 

BąJugMue, a, um, rozłączony. 
Bejćgie, e,iZeściouprzęźny; rteczaw. 
sqjuges, ium, m, zaprzęg tześcio- 
konny. 

Sejunotio, ónis, i. oddzielenie, od¬ 
łączenie. 

Sejnngo, jnnzi, junctum, 3. od¬ 
dzielać, odłączać, se ab aliqoo; 
Alpee quae Itałism a Gallia se- 



Beju* 781 semioremAtu* 

jongunt; przenoś. bonom, quod 
non possit ab honestate sejungi; 
sejunctom est * re proposit® (nie 
należy do rzeczy); 2) odróżniać, 
morbum ab aegrotatione. 

Beju*, i, »» imię Bzymskie. 
Selootio, onis, i. wybór. 
Seleuoia, i Scleucea, ae, '■ na¬ 

zwisko kilku miast: w Babilonii, 
S. Babylonia; w Syryi, Sel. Pie- 
ria; w Cylicyi, Tcachea. 

Selibra, ae, f. pól font*. 
Beligo.legi, lectnm, 3. wyblerae, 

e terapia; selecti jodices, wybrani 
od pretora sędziowie do rozstrzy¬ 
gania spraw kryminalnych. 

Setinus, nntis, i miasto nadmor¬ 
skie w Sycylii: 2) miasto w Cyli¬ 
cyi, później Trajanopolis nazwane. 

Soli-, ae, i. krzesło, mianowicie: 
krzesło rzemieślnicze, nauczyciel¬ 
ce (katedra); Sella curulił lub 
lamo sella, krzesło ozdobione sło¬ 
niową kością, którego najprzód 
królowie. a później urzędnicy 
wyżsi ożywali. 

Beliisternlum, ii, «• uczta wypra¬ 
wiana dla bogów, patrz lectister- 
muin. 

sellula, ae, i. irzesełko: stąd. sel- 
tolarins, ii, *»• rzemieślnik. 

Berna-, patrz semia-. 
Bemol, prtj/tt. raz, quod his s. 

tantum oontigerat; caasam c&pitis 
a. dixit; neque v«o hcc s. fecit, 
sed et aaepius; 2) raz, joż, semcl 
empta retinere, quod semeł aunuis- 
set, et s. emissum wolał lrreroca- 
biłe verbrm; ut lub ubi s., skoro 
ylko, kiedy juz, ut *- i sto ao 
oe^it ferwor capiti; ut s. gloriam 
coneequutus sum, non destiti-* ut 
s. Gallorum eopia* Tiueziłi 3) kie¬ 
dyś, in apertum s. fliscrimen re* 
ewasura esset; ń •.anutum ttiUJU 
perspeierit; 4) r w, najprzód, z naaŁ 
iterum, deindc, item i t. p; 6) 

zarazem, natychmiast, witam s. 
finirent; s. absorbera plaeenur, 
raz na zawsze, ut fundo* o- lndi- 
caretur. 

Bemiló, ćf, i -a, ae, i. córka 
Kadmusa, matka Bachusa; stąd 
Semelóins i SemelSus, a, um, do 
Setneli odnoszący się. 

Semen, Inis, n. nasienie; mann 
spargere, condere humo, eommit- 
tere snlcis; poet.: pierwiastek, ży¬ 
wioł, non bene junctanun discor- 
dia semina rerum; ród, plemię, 
pokolenie, regio semine orta; przy¬ 
czyna, powód, źródło, bcUi,ma- 
lorum omnium, flammae, discor- 
diarurn; latorośl, zraz, płonka, 
szczep, 

Bementifer, era, eruin, plenny 
Bementts, is, t. sianie, zasiew, 

właśc. i przenoś, sementem facere, 
zasiewać, przysłowie: ut sementem 
feeeris, ita metes, jak sobie po- 
ścielesz, tak się wyśpisz; poet.; 2) 
zboże dorastające. 

Bementiwua, a, um tyczący się 
zasiewów. 

Semerm- , patrz semierm-- 
Bemeatris, e, sześciomiesięczny, 
Bemcaua, a, um, na pól zjedzony. 
Bemt, pól (używa się w wyrazach 

złożonych). 
Semiadapertus, a, um, nsi pół 
otwarty 

Semifttfroatis, t?. na p6i wiejski, 
na pół dziki. 

Semianimis, e, i -mus, a, um, na 
pól żywy, na pół umarły. 

Semiapertus, a, um, na pół otwar- 
ty, porta. 

Bemibarbaru®, a, um, na pół bar¬ 
barzyński, TlecziW. na pół barba- 
rzyniec. 

Semlbos, bońs, *». pól wołu. 
Semioapar, capri *■ pół kozła, 

Pan, Faunua. jlony. 
Bemloremótus.a, um, na pół spa- 
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Semlcrómus, a, um, na pól spa¬ 
lony. 

Somioublt&lia, e, póllokciowy. 
Semideus, a, um, pólboski, rze- 

csow. półbożek, póibogini. 
Bamłdootua, a; om, na pól uczo¬ 
ny, niedouczony. 

SemlermU, e, i -mus, a, um, na 
pól uzbrojony. 

BsmifaotuB, a, um, na pól zrobio¬ 
ny, niedokończony. 

Senufer, era, erum, na pól zwie¬ 
my. w połowie zwierz, jak Cen¬ 
taur 

Bemlgerm&nu*. a, um, na pól 
Niemiec. 

Samltf-. atrts, e, na pól obciążony, 
na pól pijany. 

Semigro, 1. wyprowadzać się, wy¬ 
nosić się skąd. 

Semihómo, Inis, m. pól czlowie- 
ka, pól zwierzęcia, jak Centaur: 2) Bemisonmus,a, um, na pól śpiący, 
dziki człowiek. Semisuplnas, a, um, w części, 

Bemtnora. ac, z. pól godziny. na pół w znak leżący. 
Bamllaoer, era, erum, na pól po- Semita, ae, ś. ścieżka ; — przenoś, 
szarpany, rozdarty. zawód, sposób życia, fallentis se- 

BamlUbar.era, erum, na pól wolny, mita ritae; sposób pisania, Aejo- 

SemÓTeo 

Bemipatitus, a, nm, do połowy, 
nie należycie obcięty, ritis. 

Semlramis, is lubldis, i. żona i 
następczyni Minusa króla Assy- 
ryjskiego; jako imię pospolite, o- 
znacza osobę oddaną rozkoszy. 

Bemiróductus, a, um, do połowy 
nachylony. 

Bemirefeetua, a, um, w połowie 
naprawiony, classis. 

Bemirutua, a, nm, na pół zburzo¬ 
ny, urbs, murns; castclla; semi- 
ruta, omm, ** gmachy, mory na 
pół zburzone. 

Bemie, semissis. m. i sómis, nieodm 
połowa jakićj rzeczy; jako pieniądz, 
połowa assa: jako miara, połowa 
łanu, pola, agri; wlicz. mn. szó¬ 
sty procent. 

Semisepultue, a, um, na pół po¬ 
grzebiemy. 

aamuixa, ae, m. naksztalt ciury 
(ze wzgardą). 

Semunac, miris,m. na pół samiec; 
2) trzebiony. 

Bamlnlrlum, ii, n. szkółka drze 

pi semitain feci riam, rozszerzy¬ 
łem, rozwinąłem przedmiot przez 
Ezopa obrobiony. 

Semitalia, e, do ścieżki należący, 
znajdujący się na ścieżce. 

^®k, przenoś. equiles semma- Semiunola, patrz semuucia. 
nnm aamitno — * num aenatns. 

Seminótor, óri3, m. który zasie- 
— przenoś, twórca, omnlum 

rerum; sprawca, malornm. 
Beminex, nScis, na pół żywy. 
Bezuino, 1. itasiować; — przenoś, 
rodzić, wydawać, quod non sua 
seminat arbos. 

Somlnadua, a, um, na pół nagi. 
Semiplaoentiuus, po części Pia- 
centczyk. 

Bemlplónus, a, um, do połowy 
napełniony, niezupełny co do licz¬ 
by, etadones. 

Bemtustulatue, a, um, na pćł 
spalony. 

Semiustua, a, um, na pół spalony. 
BemiTir, Tiri. m. pół człowieka, 

pół zwierzęcia; 2) zniewieścialy. 
Semiwirua, na pół żywy, semiTi- 
rum reereare; — przenoś, słaby, 
omdlały, obumarły, roces. 

Semnones, um, **. lud w Germa¬ 
nii wschodniej. 

Semótus, a, um, oddalony, odle¬ 
gły, daleki, loeus a militibns; tar- 
da necessitM leti semoti, poet 

8«móvwo, móTi, mótnm, 2. usu- 
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dąć, oddalić, właśc. i przenoś. a- 
li<iuem & liberis; yolupiatem. 

Semper, prUfst- zawsze. 
^emplternue, a, um, ustawiczny 
nieustanny, wieczny. 

Bemprónlus, a, um, nazwisko 
Rzymskiego rodu; lex Semprouia, 
prawo pochodzące od Semproniu- 
sza- SemprouiŁnus, a, um, Sem- 
proniusza tyczący się, senatus ccn- 
sultum clades. 

8«munolat ae, 5. pól uncyi, 24*ła 
część assa, pieniążek; jako waga; 
24 część funta, s. auri; 24 część 
jakiej całości, np. dziedzictwa; fa- 
cit heiedem ex deunceet s;—prze¬ 
noś drobnostka, fraszka, bona e- 
jus semuncia Yenierunt (za nizką 
cenę, za bezcen). 

Bemunol&riua, a, um, pół unryi 
wynoszący, fenus semunciariuin, 
pół pioccntu rocznego. 

Semóriom, ii, w. poie w blizkości 
Bzy mu, gdzie była świątynia Apoi- 
iina. . 

Bioa, ae, ś. miasto w limbryi; 
stąd. Seuensls, e, sieneński. 

Benacftlum. i, n. miejsce gdzie się 
senat Rzymski zgromadzał. 

Senarlólu*. i **• mało znaczący 
wiersz sześciomiarowy. 

Seairlns, a, um, z sześciu Tzeczy 
złożony; rema s- lub samo sena- 
rius, wiersz sześciostopowy. 

Senator, Oris, m senator, członek 
pierwotnie ze stn osób składają¬ 
cego się senatu Bzymskiego, (pa- 
tres majorum gentium). Znaki ze- 
wuętizne senatorów były: szerokie 
obszycie purpurowe przy tunice, 
(iatns claYus), na obuwiu wyszy¬ 
ta głoska C. oznaczająca centum, 
która przypominała pierwotną licz¬ 
bę senatorów. 

Senatórlus, a, um, senatorski; rte- 
dote. senatoiius, ii, w*, należący 
do składn senatn, senator, homi- 

nes nobiles cum paucis senatoriis. 
Benatua, us, m. senat, w Rzymie, 

którego przedmiotem było nara¬ 
dzanie się i czuwanie wid dobrem 
państwa, odbywał swoje narsdy 
najprzód pod przewodnictwem kró¬ 
lów, apotem konsulów; princeps s., 
którego cenzor najprzód wymie¬ 
nił przy przeczytaniu listy sena¬ 
torów; 2) zebranie samo albo na¬ 
rada senatu, senatum habere, zgro¬ 
madzić senat, mittere lub dimit- 
tere, rozpuścić, rozwiązać posie¬ 
dzenie; datm alicul senatus, otrzy¬ 
muje kto poslnchanie w senacie. 

Senatus conaultum, i, w. uchwa¬ 
ła senatu jednozgodna, za zgo¬ 
dą wszystkich; senatus auctoritas, 
uchwała, względem którój zaszła 
jaka protestacya. 

Senóea, ae, m. imię familijne ro¬ 
du Anneuszów. 

Beneotua, a, um, stary, zestarza¬ 
ły; rieczow. senecta, ae, ś. sta¬ 
rość, non tnrpem senectam de- 
gere. 

Beneotua, Btis, I. starość, zgrzy¬ 
białość , sędziwość, homines se- 
nectute confecti; rixit ad sum- 
mam seneetntem; cruda Yindisąne 
s.; starożytność, oratio plena li¬ 
teralne seneetntis, człowiek sędzi¬ 
wy, senectus operosa semper a- 
gens aliquid, poet. siwowłosy; 
przenoś, powaga, surowość, te- 
tryczność, obducta soWatur froli¬ 
te senectus. 

Benóuais, e, patrz Sena. 
Beuesoo, senni, 3. starzec się; 2) 
słabnąć, ustawać, przez wiek lub 
z upływem czasu tracić dzielność, 
żywość, opes Athenensium senes- 
cere, siły słabną; ciYitntem otio 
senescere; hienia aenescens; 3) zaj¬ 
mować się czćm długo, starzeć 
się przy ctóm, accusandi* homi- 
tdbus. 
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Smmx, sSnia, *t»ry, sędziwy, *top. 
wyż. senior, starszy; neeum. se- 
ae* i senior etarzee;—przenoś wy- 
łwrny, senior oratio, qnam «e- 
ias Ule fereb&t 

Seal, ae, a (2 przyp. licz. mnog. 
■enum = senornm), po sześć. 

Sonidini, ae, a, po szesnaście. 
8eo0te» e, właściwy starcowi, ty¬ 

czący się starca, prudentia, raga, 
▼nltas, nnmu 

Senior, patrz senez. 
Senina, a, om, stary; rzeczom. sta¬ 
rzec; saniom, ii, n starość i to 
co jest z nią połączone, słabość, 
osłabienie, upadek sił;—przenoś, 
eierpkość, posępność, inhamanae 
eeuiom depone Camenae, poet.;cier- J danie, troska, tota ciritas eon- 
ecta senio est. 

dendnes, om, m Ind w Gallii 
Logduńgkiej; w licz. poi. Seno, 
Senończyk , 2) lud w Italii wyż¬ 
szej pochodzący od pierwszego. 

Benstm, prysł. powoli, zwolna, 
nieznacznie, a. seneseit dolor, dis- 
snere amicitias. 

Sensu*, ns, w. uczucie, amoris, 
doloris; zmysł, ridendi; 2) myśl, 
sposdb myślenia, rultua sensue 
auimi plerumque indicant; sensas 
commnnis; eodem sensn eese; sen¬ 
su* suos alicni aperire;- przenoś.; 
ą} rozum, poznanie, przytomność 

umysłu, sensem commnnem au- 
ferre; sensom «xcotore alicni; ani- 
aal qnod sensu caret; mero sea- 
sibns rictis; 6) myśl, znaczenie 
wyrazów, pojecie,isrerbi sensu*. 

Sententia, ae, i. myśl, zdanie, 
mnieioaiiie, życzenie, sententiam 
mutsre; in sententia mantro, per- 
rfare; ez sent podług życzenia; 
de seat. alicujns, podług czyjego 
zdania, me* eautenttt, podług mnie; 
3) głos, zdanie, kreska przy glo¬ 
sowanie senatorów i lodu na zgro¬ 

madzeniu, wyrok sędziów, wy- 
roczuia bogów, *cnt. dicere, da- 
re, ferro; populus Romanc* seat 
non tulit; ex senatua sententia; cx 
collegit sent; ex animi sententia, 
z przekonania, z należytóm wyob¬ 
rażeniem rzeczy, szczerzo, wier¬ 
nie; 3) pojęcie, znaczenie, treść, 
in eaudcm sententiam loqui; zda¬ 
nie, okres, de singulis eententiis 
disputo; myśl uderzająca, pamię¬ 
tna, ważna, acntao crebraeque 
sentontiae. 

Sententiola, ae, i. krótkie zdanie. 
Bententtóae. prtytł. treściwie, z ob- 
iitością myśli; 2)dowcipnemi zwro¬ 
tami, saepe sententiosc ridicala 
dicentur. 

Senfcentlóira*, a, nm, pełen my¬ 
śli, zwłaszcza dowcipnych. 

Bentlna, ae, i. stek na spodzie 
okrętu;— przenoś, stek, motłoch, 
zbiór najgorszych ludzi, reipnbli- 
cae, urbis. 

Senttnum, i, a. miasto w Umbryi; 
stąd: Sentinas, łtis, na i i. ro¬ 
dem z Sentinu 

Bentio, sensi, sensom; 4. cznć, sua- 
ritatem cibi; famem; ponieść klęskę, 
szkodę, ucznć boleśnie, ezposuit, 
qnid ipst ad Arańcum sensisaet; 
Fhilippos; inridiam; takie: ora 
senserat rasf&tionem; 2) we wzglę¬ 
dzie umysłowym: a) cznć, poznać, 
doświadczyć, wledzićć, zroznmióć, 
aliqnid lub z 4 przyp. i tryb. 
łwz. sentit ani mus se moren; Inb 
ze zdań. wzgl., ex quo fontehaurlam 
sentio; b) myśleć, mniemać, są¬ 
dzić, idem; alia atque anten; rec¬ 
ie, bnmiliter; mlnbiliter; cum a- 
iiquo, trzymać się ezyjój strony, 
być czyim stronnikiem, adrersne 
aliquem, być przeciwnikiem; z po- 
drójnym 4 przyp., aliqu«m bo¬ 
nom tarom, poczytywać, uważać 
kogo za dobrego ebywatela; rze- 
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estte. eensa, oram, *. myśli, wyob¬ 
rażeń ia, Sens* mentis "orbis ei- 
plicat; 3) nianie swoje objawić, 
głosować. s. lenissime. 

Sentia, is,* m. cierń. 
Bentlua, a, om, imię Rzymskiego 
rodu. 

Sentns, a, um, ciernisty, chropo¬ 
waty, nierówny, loca senta situ. 

Seorsaa i seorsum, przytł. osobno, 
oddzielnie, s. ab rege; s. hoc ab 
lllo. 

SepaHlbUis, e, dający się oddzielić, 
Sep&rtte, przytt osobno, oddziel- 
nie. 

Separftttm, przytł. osobno, oddziel¬ 
nie, compluribus locis 8. gladios 
obruit ; z przyim- a i przyp. 6. 
nihil accidet ei s. a reliquia ci- 
ribus. 

Beparatio, Cnis, i. oddzielnie, roz¬ 
łączenie. 

Separata*, a, um, rozłączony, o- 
sobny, oddzielny, prirati ac sepa- 
rati agri apud eon nihil est; róż¬ 
ny, separatis temporibns 

8«paro, 1- oddzielać, rozłączać, a- 
liquem lub aliquid z przyim a i 
przyp. 6.-, poet- aliqułd aliąua 
re; — przenoś, anum consilinm 
a reliqui*; tirtus per ae, separa¬ 
ta etiam utilitate, Uudabilis; ut i- 
dem separetur Gato (aby byl wy¬ 
łączony). 

Sepilio, sepeltti i sepelii, ftcpul- 
tum, 4. pogTzebać, pochować; — 
przenoś, a) zniszczyć, zgubić, do 
upadku przyprowadzić, patriam, 
faaam; ukończyć, położyć koniec, 
helium; ukoić, dolorem; b) poet.: 
sapultos, pogrążony, zatopiony, 
zanurzony, invadunt urbem somno 
Tinoque espultam; stąd; custodc 
sepulto, gdy stróż był uśpiony. 

Sepee, is, i* płot, ogrodzenie, se- 
geti pmtonder* sepem; w ogóle: 
zapora, zamknięcie. 

Sepia, ae, i. płaz morski wydają¬ 
cy z siebie czarną farbę. 

Beplmentum, i a. ogrodzenie. 
Sepio, sepsi, septnm, 4. ogrodzić, 

opasać, otoczyć, aliqnid (&liqua re) 
właśc. i przenoś, urbem muris; 
domum custodibus; nrbem praesi- 
dio; stąd: okryć, osłonić, natura 
oculos membranis »esti. it et sopsiŁ 

Seplasia, ae, ś. nazwisko ulicy 
w Kapui, gdzie sprzedawano per¬ 

fumy. 
Sopóno, pósui positum. 3. odkła¬ 
dać na stronę; — przenoś, zacho¬ 
wać na co, odkładać, przeznaczać, 
z przyp. 3. lub z przyim. ad, in 
i przyp. 4. dla wykazania celu, 
aliquid senectuti; tetnpus ad alf- 
qnid agendum; 2) oddzielać, wy¬ 
łączać, de miiie sagittis unam, 
poet.; — przenoś, oddzielać, a ce- 
teris diction ibns eam partem, qu»e-; 
poet.: inarbauum lepido dieto 
(odróżniać); 3) oddalać; — prze 
noś. rozpędzać, cnras, poet. 

Sepae, — se ipse. 
Septnm, siedm; soptem ii U (dom. 
sapientes), także; qui septem ap- 
pellantnr (o siedmiu mędrcach Gre- 
cyi); S. Aouae, w krainie Sabiu- 
ekićj kolo Reaty, gdzie się kilka 
strumieni łączy. 

Septem bar, bris, m. lub mensis S. 
wrzesień. 

Septemdecim, patrz septendecim. 
Soptemfluu*, a, um, siedm ujść 

mający, flnmina bili. 
Septemaeminue, a, um, siedmio- 
raki, Nilus; siedmiokątny. 

Septempiex, plicis, sieamiorakl, 
clipeus, siedmioskćrna, siedmio¬ 
ma skórami powleczona tarcza. 

Septemtrio, patrz soptentrio. 
SeptemTlr, i, m. w licz. mn. »ep- 

temriri, zgromadzenie siemiu mę¬ 
żów do wymiaru i rozdziału grun¬ 
tów w osadach czyli koloniach; 
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porów, epulo; septemrirSlis, e, 
tyczący się siedmiu mężów; rie- 
eunc. w licz. mn. septemwirowie 
i septemvirStus, os, m. godność 
zgromadzeni* siedmiu mężów, sep- 
temwirat. 

Beptenarlus, a, um, z siedmio zło¬ 
żony; vcrsus, siedmiomiarowy 

Saptendeeim, siedmnaście. 
Sspteni, ae, *, po siedmiu, siedm. 
Septennmm, ii, n. czas siedmio¬ 

letni. 
Beptentrio, Onis, m. w licz. mn. 
Sfptemtrioncs lub seplem triones, 
siedm gwiazd pod biegunem pół¬ 
nocnym składających gwiazdozbiór 
wielkiego niedźwiadka (urs* ma¬ 
jor); stąd: północ, ad septentiio- 
nes łergere, in *. spectaro, esse 
contra s.; septentrionalis *xls, bie¬ 
gun północny; także: wiatr półno¬ 
cny; czasem się rozdziela: septem 
subjecta trioni, poet 

Septiea, przysł., siedmkroć. 
Beptimluo, ii, *». nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu. 
Beptiiuus, a, um, siódmy; przysł. 
septimum, po raz siódmy, g. consul. 

Septingonl, ae, a, po siedmset. 
Septingente*i mus, a, um, siedm- 
setny. 

Septingentl, ae, a, siedmset. 
Septingenties, przysł. siedmset 
razy. 

Septiremis. is, f. okręt o siedmiu 
rzędach wioseł. 

Ssptuwganiriui, a, um, z siedm- 
dziesięciu złożony, aetas, wiek, 
przeciąg życia, obejmujący lat 
siedmdziesiąt. 

Beptuageni, ae, a, po siedmdzie¬ 
siąt. 

Beptuageeunus, a, um, siedmdzic- 
siąty. 

Septuagies, prsysL siedmdziesiąt 
razy. 

Ssptuaglnta, siedrndziesiąt. 

Septum, i, n. zagroda; w licz. mn. 
septa, orum, n. miejsce ogrodzo¬ 
ne na poln Marsowcm, gdzie lud 
ltzymski odbywał sejmy 

3eptunx, uncis, m. siedm dwu¬ 
nastych części jakiej całości. 

Sepulorilis, e, grobowy tyczący 
się grobu, ara. 

Bepulorum, i, n. grób, condere se- 
pulcro; 2) grobowiec, onerare 
membra sepulero; ara sepuleri; 
pomnik, nagrobek, s. eistrueru; 
sepulera legere; summam incido- 
re epulero; poet.: cienie zmar¬ 
łych, placatis sepuleris. 

Sepultfira, ae, i. pogrzeb, sepul- 
tura aliquem sfficere, pogrzebać, 
sprawić pogrzeb, corpns ad se- 
pnltnram dare. 

Seąuana, ae, i. rzeka w Gallii; 
stąd. Sequani, orum, m. lud w Gal¬ 
lii osiadły w miejscu, gdzie dziś 
Burgundy*. 

6 - .ua>-, acib, szybko następujący, 
chętnie pośpieszający, eąuus, ca- 
preae; poet.: undae, szybko pły¬ 
nące , wylewające się; fumus, 
wszędzie wciskający się, przeni¬ 
kający; flamma, szerzący się. 

Seaueator, stra, strum i seqnóster, 
stris, stre. pośredniczący, paco s. 
za pośredniotwem pokojn, pooŁ; 
ructote. iequeeter, stri i stris, m. 
pośrednik. 

Seąojor, ins, pośledniejszy, gor¬ 
szy, mniejszy, quod seąuiu; sit, 
coby było gorszego; nihilo s. nie- 
mniój, równie. 

Seęuor, soquatus lub socfltns, ce- 
qni, iść za kim, za czćm, nastę¬ 
pować, towarzyszyć, aliąnem; ca¬ 
stra alienjos; aliquem ad helia, 
pod czyjćm dowództwem pełnić 
służbę wojskową, towarzyszyć 
w boju, w wyprawie wojennśj; 
2) udać się dokąd, Fonnias, Epi- 
rua, Italiam; udać się w pogoń. 
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ścigać w duchu nieprzyjacielskim, 
neque prius seąuendi linem fece- 
runt; erercitus, qui cum consule 
seqnebatur; także: dum feras se- 
quitnr. Stąd: 1) przenoś a; o cza¬ 
sie i szeregu zdarzeń: następować, 
sequitur hnuc annum nobilis cac- 
de Caudina pax; mors ejns con- 
festim secuta est; secutum est 
Macedonicum bellum; sequenti 
tempore; et quae sequuntur, i tak 
daldj; rarii erentus sequebantur, 
pojawiły się, miały miejsce; w mo¬ 
wie: sequitur, ut doceam, idzie 
zatem, abym okazał; sequitur il- 
la dirisio, wynika ten podział; 
z 4 przyp. i tr. bezok., illico se- 
quitur esse causas- byc skutkiem, 
następstwem, poena sequitur da- 
mnatum: poena s. sceius; 4) do¬ 
stać się komu jako własność, ja¬ 
ko dziedzictwo, nrbes captae Ae- 
tolos sequerentur; heredes monu¬ 
mentom ne seąueretur; c) stoso¬ 
wać się, być powolnym, posłu¬ 
sznym, ipse (ramus) rolens faci- 
lisque sequetur, poet.; telum non 
sequitur, tkwi mocno, nie daje 
się wyciągnąć; także u poet: ver- 
ba proTisam rem non lnvita se- 
quentur, znajdą się łatwo wyra¬ 
zy, będą na pogotowiu; nec vox 
nec verba sequuntur, głos i mo¬ 
wa ustaje. z łatwością wypływać, 
non quaesitum esse numerum sed 
secutum; 2) przenoś, a) następo¬ 
wać, iść za czem, gloria virtu- 
tem tanąuam umbra sequitur, tak¬ 
że: meminit post gloriam invi- 
diam seqni; poet.: dicta sic voce 
(odpowiadać); b) naśladować, iść 
2a czyim przykładem, trzymać się 
czyjego zdania, exemplum, fac- 
tnm, sententiain, lcges, consiliuin, 
mores Grajorum i t. p; c) starać 
się o co, ubiegać się, mleć co na 
względzie, amicitiam allcujur, o- 

tium; fortunam magls quam ami¬ 
citiam; amoenitatem et salubrita- 
tem; mores gentis. 

Bequut-, patrz secut-. 
S6r, Seria, nt. w licz. mn. Scres, 
Serowie, lud w Azyl wschodniej 
słynny z wyrobów jedwabnych: 
stąd: Sericus, a, urn, tyczący się 
Serów 

Sóra, ae, f. zamek, zapora. 
Serapeum, patrz Scrapis. 
Serapio, onis, *!». Greckie imię 

własne kilku osób 
Serapis, ls, i Idis.ro. bożek Egip- 

cyan; stąd: Serapeum, i, n. świą¬ 
tynia Serapisa- 

Bere, przyst. późno; serius ocius, 
czy prędzej czy póznićj. 

Berenitas, atis, i. pogoda, coelr,— 
przenoś, ser. fortunae, dobre po¬ 
wodzenie 

Berćno, 1. wypogadzać, coelum 
tempestatesque: — przenoś, spem 
fronte, wypogodzonem czołem zwia¬ 
stować nadzieję. 

Serenus, a, um, pogodny, wypo¬ 
godzony, coelum, regio coeli, ver, 
aestas; rzecznie. aerenum, i, m. 
pogoda; w licz. mn. apena scre- 
na, poet.;—przenoś, wypogodzony, 
frons; mitu ridet fortuna sere- 
no, poet. 

Bereś, patrz Ser. 
Sergiun, a 8m, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu 
Berta, ae, i. naczynie na oliwę, 

wino i t p. 
Berioua, a, um, patrz Ser, 
Beriea, ii, ż. ciąg, szereg, na¬ 
stępstwo czego nieprzerwane, wlaść. 
i przenoś, annoram, temporis; po¬ 
tomstwo, digne vir hac serie, 
poet. 

Berto, patrz serius. 
Beriphoa, lub -u s, i, i. jedna z wysp 

cykladyjskich; etąd: Seriphiua, a, 
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md, należący de Seryfu; rmsw. 
mieszkaniec tej wyspy. 

1. Berłu*, patrz sere. 
2. Beriuii- a, sm, poważny, szcze¬ 
ry, bez żartu, bez zmyślenia; se¬ 
rio na prawdę, bez żartu, ru- 
«*«». seriom, ii, tt. rzecz praw¬ 
dziwa, nie fart; in seriom Ter¬ 
iera; w lic*, ma. seria, rzeczy 
poważne, prawdziwe, sed tamen 
amoto ąoaeramns seria lado, żart 
na bok osunąwszy mówmy na 
prawdę; per seria et ludos, 

Bęnao, Cnis, m. rozmowa, multa 
inter se rario eermone serebant; 
mówienie o czćm, wieść, pogło¬ 
ska, Tuigi, bominum; e. ilUus 
temporis; rozmowa iistowaa, s. 
literarnm; 2) dzieło piśmienne; 3) 
•atyra, Bioneis eermonibus et sa¬ 
lo nigro; 4) mowa wyrażenie, 
wysłowienie, s. delioatus, festi- 
?u», elegans; sermonis elegantia; 
fuit in Catulo s. Latinns; 6) dya- 
lekt, język, fermo, qui natus est 
nobis, język ojczysty; także: pa- 
frius, domesticus; s. Persarum; 
s. Graecus, Łatinus. 

BermoeinŁtto, Cnis, i. postać kra- 
somowska, gdy się. Wprowadza 
osobę mówiącą. 

SermSoinor, 1. rophawiać, mówić, 
gadać, cnm aliqvo. 

BenmmctUus, i, vt. mówienie, ga¬ 
danie, gadanina. 

Mro, aerui, sortom, 3. wiązać, 
łączyć, stąd: eertus, a, urn, 
spleciony; loricae sertae, pance¬ 
rze z łańcuszków;—przenoś, col- 
loąuia _ cum aliquo, rozmawiać, 
multa inter se vario sermone; cei- 
tamina t. toczyć spór, kłócić się; 
orationos popalana s- prawić. 

Bóro, «8vi sitom, 3. siać, sadzić, 
frnmesta; bordea campiś; sałae 
moMes, turbores; nemom, sata, o- 
rum, n. zasiewy; — przenoś, aj 

’ Sertcriui 

wydawać, rodzić, genus hnma- 
num; satus, urodzbny, spłodzony, 
pochodzący od kogo, a przyp. 6, 
sanguine divum; sflrpe dirina; 
Sereide; matre terra; b) rozsie¬ 
wać, roznosić, rozszerzać, zrzą- 
dzać, być przyczyną, rumores, 
opinionem, crimina, discordiar, 
helia ex bel lis; wprowadzać, mo¬ 
res ; 2) obsiewać, obsadzać, ągrum 
loca; jngera sunt sata. 

Bero, patrz sorus. 
Berpćns, tia, m. i i. wąż; 2) gwia¬ 
zdozbiór zwany inaczćj anguis lub 
draco. 

Serpentigena, ae, m. i i. l węfa 
urodzony. 

Sorpentip *, pCdie, mpjący nogi 
podobne do wężów. 

Sezperastra, oram, n. aanędsje 
do wyprostowania krzywych ko¬ 
lan u dzieci; przenoś, (w żarcie) 
o ludziach, którzy innych trzy¬ 
mają w karbach. 

Bewpo, ssrpai, serptum, 3. czołgać 
się, pełzać, anguis per. humum; 
2) nieznacznie się rozszerzać, po¬ 
woli się posuwać, wciskać się, 
vitem serpentem ferro amputans 
cottrcet ars; flamma serpent omula 
incendio hausit;—przenoś, rozcho¬ 
dzić się, serpit per omnium ri- 
tas amicitia; consnetudo, rumor, 
malum; poet: pisać stylem nis¬ 
kim, serpit hami totus nlmium 
timidusque proceilae. 

Berpyilum, i, n. macierzanka. 
Berra, ae, i. piła. 
Serrtema, 1, m. przydomek rodu 

Attylinszów 
Serrula, ao, i. piłeczka (do piło¬ 

wania), duntata. 
Borta, patrz tertum. 
Sertcrius, ii, m. imię Bzyaukiśj 

familii; stąd: Sertorianna, a, urn, 
Sertoryański, duces, miUtei, hel¬ 
ium. 
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Bartom, i, n. zwykle w licz. urn 
garta, oram, n. i zeita, ze, i. 
wioaiec, sertis Tedimire; spicez 
aorta. 

Serum, i, h. aorwatka. 
Beroz, a, om, późny; neczoic. so~ 

ruin, i, h. późna pora, diei,aoc- 
tis, rem in t eram trahere; stad: 
jtngtt. seto, późno, w późnej po¬ 
rze; takie poet: serom i sera, pó¬ 
źno, narcissum sera cementem; 
2) opóźniający sic, nie rychło co 
wykouywający, zerus abi; poet.; 
o zeń stodiorom, późno biorący 
się do nauki; 3) o rzeczach, któ¬ 
ra sie nieprędko spełniają, por- 
tenta, spez; 4) niemłody, plzta- 
nuz, nlmus, u poet; 5) długo 
trwający, bellam; 0) zz późny, 
spóźniony, Czteudze, poeuiten- 
tiz; zeetimatio; poet: Tenis teras; 
priytl. zero, zz późno; przysło¬ 
wie: zero szpiunt (Phryges). 

Hem, ze, L patrz servus. 
SerribUU, e, dający się urato¬ 

wać, ocalić, caput nulli aerrabi- 
le, poet 

BcrrZtot, 5ris, m. zbawca, wyba¬ 
wiciel, zachowawca, reipublicae; 
capilis. 

Berratriic, Icis, I. wybawicielka. 
BerrUia, e, niewolniczy, tyczący 
ztę niewolników, pochodzący od 
niewolników, jugum, reztiz, tu- 
multns, munus; literze; terror; 
indoles. 

Berrlliter, jmt/tł. niewolniczo, fa- 
cere aliąuid. 

Serrillua, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodn; lex Serrilia, prawo 
od Serwiiiusza pochodzące. 

Sarno, serrlri i serrii,senrltum,4. 
służyć,być niewolnikiem, apud sil¬ 
anem lub alicui; z. sorritutom, 
być niewolnikiem: o domach, po¬ 
lach i t. p.: mieć służebność, eao 
(aedes) serriebant; omnia (przędła). 

guae zerriobant;—przenoś, aj zła¬ 
zy ć, być przydatnym, dogadzać, 
amicis; auribus alicajus; iracun- 
diae; rultus, qul maxime zerrit; 
b) zwracać na co uwagę, młóć 
o ezćm staranie, dbać o co, ra- 
letudini, prirato compendio; bel- 
lo, paci,gluriae, famie, dignita- 
tl, magnitudlui Tlrinm, rei famł- 
liari, pecuniae i t p stosować 
się do czego, tempori; inoortis 
rumoribus; persona®, pozostać 
wiernym charakterowi. 

Berritium, ii, n. niewola, stan 
niewolniczy, ducere in serritiua; 
s. ailcul imponere; — przenoś. »- 
moris; 2) niowolnik, zorritiamin 
scanant Łnunissum; takie w Ucz. 
mu. servitia concitare; sereitiiz 
coilectis. 

SerrtMdo, Tni8, f. niewola, pod¬ 
daństwo tak pojedynczych osób, 
jako też państw, in serritutem ro¬ 
ni re ; s. ezuere; ciritatibus injun- 
gere; 2) uleganie, posłuszeństwo, 
mnliebris, żony względem męża; 
officii, zobowiązanie się do po¬ 
słuszeństwa; 3) na domach, po¬ 
lach i t. p ciążtce pewne obo¬ 
wiązki, fundo serritutem impo¬ 
nere. 

Servtu3, ii, m. Rzymskie przedi- 
mię. 

Berso. 1. ochronić, ocalić, urato¬ 
wać, narem ez bierne; ut octo- 
ginta (nares) serrari riz potueriat; 
relbjuiae ezercitus serratae soctj 
quo ez judicio te ulia Salus ser- 
rare posset; aliquem cx periculo; 
populum ».; Romanom imperium 
s.; serratae a peste caiinae; 2 
zachować, utrzymać, interrallum; 
ordiaesj iastitutum; legem; ami- 
oitiam; paoem cum eliquoi do¬ 
trzymać, dochować, promisaa; juz- 
jurandum; jura Indudarom; lidem 
(słowa); lidem juriajurandl cum ho- 
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sto; trzymać, odbywać, uigilias, 
custodias, praesidia; pilnie uwa¬ 
żać, mieć w pamięci, diem; 3) 
zachowywać na przyszłość, oszczę¬ 
dzać, fructus; se ad tempera, ad 
majora; durate et rosmet rebus 
semto secundis; 4) zwracać uwa- 
gę, pilnować, czuwać, pomarta; 
pilnie się przypatrywać, sidcra; 
b. de coelo, uważać na pioruny 
i błyskawice (o angurach); mieć 
się na baczeniu, zapobiegać cze¬ 
mu, serca, uważaj 1 seirarent, ne 
qui nocturni coctus fierent; strzedz, 
pilnować, aliąuem libera custo- 
dia: s. limen, przebywać, zosta¬ 
wać w domu; także: vestibnlum; 
silcas et flumina. 

Serrula, ae, i. młoda niewolnica. 
Serrulus, i, m. młody niewolnik. 
Serca*, i, m. niewolnik, serva, 
ae, i. niewolnica;—przenoś, s. cu- 
piditatnm; jmymtot, servus, a, um, 
niewolniczy, służebny, s. capi ta, 
niewolnicy, imitatores eercum pe- 
cus; ulegający służebności, prae- 
dia serca. 

Bea&ma, ae, i. sezam, roślina. 
Seccupletc, i sesqniplex, Icis, za¬ 

wierający półtora razy tyle, pół¬ 
tony, półtoraczny. 

Soaelie, is, i. zebrzyca, roślina. 
Se tąni, prSyst. półtora, s. major 
Seeąuialter, a, om, półtora razy 
tyle zawierający, półtorny. 

Eeeąuimćdius, ii, m. zawierający 
półtory miary modius zwanej. 

Sosętuioot&TuB, a, um, zawierają¬ 
cy czego ośm i pół. 

Besęuipadaiis, e, półtory stopy za¬ 
wierający ;—przenoś, dlagi, rerba. 

Besąutplaz, patrz sescuplex. 
Bosąuitertiu* a, um, trzy i pól 

zawierający, intenaila. 
Seaeills, e, do siedzenia zdatny, 
tergom (equi). 

Beaalo, Cnie, i. słodzenie, status, 

incessus, aeasio, accubilio; 2) po¬ 
siedzenie, pomeńdiana; 3) miej¬ 
sce do siedzenia, tot locis seesio- 
nes: 4) siedzenie, długie gdzie 
bawicuie, Capitolina. 

Beasito, Sre, często siadać, prze¬ 
siadywać. 

Sesniunoula, ae, i. małe posie¬ 
dzenie, towarzystwo. 

Seuor, oris, m. siedzący, in tbea- 
tris; 2) mieszkaniec, sessores ce- 
teres urbe ejecit. 

Seatertiue, a, um (od semis ter- 
tins pół trzecia, numus lub samo 
sestertius), wyraża się w skróce¬ 
niu przez US. t. j. IIS. pieniądz 
srebrny zawierający w sobie 2 */3 
assa czyli */* denara, około 10 
groszy; przyp. 2 licz. mn. sester¬ 
tium lab sestertiorum; sestertium, 
ii, h. znaczy summę, wynoszącą 
tysiąc sestereyów, seicenta ses- 
tertia, sześćset tysięcy sestereyów; 
gdy stoi przysł. liczebny na ies 
zakończony, wtenczas liczbę daną 
trzeba przez sto pomnożyć, więc 
dccies sestertium znaczy milion, 
senagies 8. sześć milionów, cen- 
ties s. dziesięć milionów, centie 
octogies, ośmnascie n, s. ąuadiin 
genties, czterdzieści m., millies 
sto m., neque in sestertio ccntio 
afilnentius fint, mając dziesię 
milionów sest.; — przenoś, nuui 
sestertio lub sest. aumo, za mai 
summę. 

Sestianu*, Sestius, patrz Sestius 
Bestoa i Sestus, i, ż. miasto w Tr 
cyi; przym. Sestus, a, um, zSes- 
tu pochodzący. 

SSta, ae, i. szczecina, sierć, tak¬ 
że: ludzkie włosy najeżone, hir- 
tae setae; 2) włos u wędki. 

Sótia, m, i. miasto w Lacyuin; 
stąd: Setlnus, a, um, tyczący się 
miasta Secyi. 
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SMigw. er*, erom, okryty szcze¬ 
ciną; rzecsow. setiger, dzik, u poet. 

Betórnis, *, u, mający na sobie 
szczecinę, aper. 

Sou, patrz sive. 
Sewere, przysł. ostro, snrcwo, sta¬ 

nowczo , rindicare; aestimaro li- 
tes; contemnere voluptatcm. 

SoTeritas, ittis, ż. surowość, sro- 
gość, judiciorum, imperii, ani- 
madrersionis. 

Berirua, a, urn, surowy, srogi, 
ta improbos; acerbo severas in 
filium; lei, judicia; poważny, ge- 
nns dicendi; pilny, custos; ostry 
Falernum. 

Sewenie, i, *». imięBzymskiój fa¬ 
milii; S. mona, góra w krainie 
Sabinów. 

Sewóoo, 1- odwieść, odwołać, ali- 
qnem;—przenoś, zagarnąć dla sie¬ 
bie, de communi, quidquid pote- 
rat, ad Be in priratain doinum se- 
yocabat; odłączyć, oddzielić, oder¬ 
wać, animum a voluptate, a re- 
pablica, a negotio oinui. 

Sex, sześć, sei scptem, sześć lub 
siedm. 

8ex, skrócenie przcdimicuia Sertus. 
Sexagen&ricB, a, ma, zawierają¬ 
cy sześćdziesiąt; rzeczow. sześć¬ 
dziesięcioletni. 

Beiagóni, ae, a, po sześćdziesiąt 
SexegSaimus, a, um, sześćdzie¬ 
siąty. 

Sezasiea, przysł. sześćdziesiąt razy 
Sez&ginta, sześćdziesiąt. 
SeiangiUus, a, um, sześciokątny. 
Sexoen&rlua, a, um, składający 

się z sześciuset. 
Sexoeni, ae, a, po sześćset 
eexceriteanr.il>, a, um, sześćsetny. 
Sexc@nti, ae, a, sześćset; 2) w o- 
góle: liczba nieograniczona, bar¬ 
dzo wielka, seiccnta praeterea, 
bardzo wiele prócz tego 

Sezdecim, t;atrz sedecim. 

Bexeiml«, e, sześcioletni. 
8exennlum, ii, *- przeciąg lat 

sześciu. 
Bexiee, przysł. sześć razy. 
Sexprimi, o rum, m. sześciu naj¬ 

znakomitszych. 
Bextan>, tis, m. szósta część ca¬ 
łości, jako pieniądz: szósta część 
assa; jako waga: dwie uneye; dzie¬ 
dzictwa, iu seitaute sunt. 

Seitftrtus, ii, m. szósta część mia¬ 
ry zwanej congius; miara prawie 
kwartę wynosząca. 

Bextianue, patrz Soitius. 
Bextllis, mensis lub samo seitilis, 
is, m. szósty miesiąc w roku, za¬ 
czynając od marca, sierpień. 

Sextiu», i Sestias, a, um, nazwi¬ 
sko Bzymskiego rodu; przym. od¬ 
noszący się do Sekscyusza, Aquae 
Seitiae, Bzymska osada w blizko- 
ści Massylii; stąd: Sextianus, a, 
um, od Sekscyusza pochodzący, 
dicta. 

Seitula, ae, i. szósta częśc uncyi, 
siedmdziesiąta druga część cało¬ 
ści (assal; dziedzictwa. 

Bextuj, a, um, szósty; przysł. sex- 
tum, szósty raz, Marius sestum 
consul. 

Soxtus, i,»». Bzy niskie przediinię. 
Sextu«declmu», a, um, szesnasty. 
Saxua, us, m. płeć. 
Si, spój. warunkowy, jeżeli, gdy¬ 
by, si obsides dentur, se pacem 
esse facturum; si qua pios re- 
spectant nnmina; 2) przy poró¬ 
wnaniach: ac si, perinde ac si, 
proiude ac si, jak gdyby, równie 
jak gdyby, in eo honorc apud 
vos esse, ac si incolerent; 3i 
w zdaniach przypuszczalnych: gdy¬ 
by nawet, przypuśćmy, że-; czę¬ 
sto z nast taiuen, si ipse his fa¬ 
cile c-areret, libcris tamen suis 
prospiesret; 4) ma moc życzenia: 
oby, si nunc se osteudat, o mihi 
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pneterltos Jupiter si referat na¬ 
nos; 5) w zapytaniach zależnych 
i zdaniach wątpliwych, czy, czy- 
by, quaesirit, si liceret; conati si 
possent; Hannibal cam quinque 
naribus Africam accessit, si for¬ 
te Carthagimenses ad helium pro- 
fidsccrcnmr, Hannibal z pięcioma 
okrętami do Afryki się zbliżył, 
dla spróbowania czy by-; także: e- 
qaitalura osłon tan coeperunt, si 
ab re frumentaria Bomanos exclu- 
dero possent; bj quodsi, jeżeli więc, 
kładzie się ua po aątkn okresu dla 
pełączeuia myśli następnych z po- 
przcdzającemi, quod si tibi un- 
qoan Tisns snm fortis. 

Stb&o, Bre, świstać, gwizdać, sy- 
czćć pnech. wygwizdać, wyszy¬ 
dzać, popnlns mc sibilat 

tttbiłao, a, nu, syczący, gwiżdżą¬ 
cy, sibila ora. 

Sibilca, i, m. syczenie, gwizdanie, 
jibills aliquem contectari, couscin- 
dcre 

BibtuaZes, lub SibuzStes, on, m. 
ind w Cdiii Akwiłaiskićj. 

SibylU, ae, i. wieszczka i kaplan- 
kaApollina, w Italii, szczegół, sy- 
billa Knmcjska za czasów Tarkwi- 
musza. Tej ostatniej przypisują 
tak nazwane Sybillijskie księgi, 
chowane w Kapitolium, których 
się radzono w gwałtownych po¬ 
trzebach państwa na rozkaz sena¬ 
tu, w przytomności urzędników do 
tego przeznaczonych; stąd; Sibyi- 
łlnus, a, urn, Sybilliński. 

Stc, frijfsl. tak, takim sposobem, 
sic iucipit; sire sic est, sire illo 
modo; przy porównaniach, z nast. 
ut, quemadmodum, tamąuam, qua- 
si, sic te commendan, at diligeu- 
tissime potui; przy zapewnieniach 
i życzeniach: sic z nast. ut lub sa¬ 
mo, sic te dira potens Cypri—re¬ 
gat; sic deus ńdjuret, ut nemo 

constitltin litore; przy okazaniu 
przymiotu, znaczy taki, sic est 
Tulgns, sic est wita hominum; przy 
wykazaniu skutku, następstwa: tym 
sposobem, w takich okoliczno¬ 
ściach, w tern położeniu, tak więc, 
stąd: sic Eumenes— talem habuit 
ezituu; sic Numitori deditur; dla 
wskazania warunków i ogranicze¬ 
nia: sic ut z tryb. łącz., tak-iż; 
sic-ne, tak-aby nie; sic-si, pod wa- 
runkiem-jeżeli, wtedy, gdy; dla 
okazania stopnia: tak, tak dalece, 
zwykle, z nast. ut i tryb. łącz. 

Bios, ae, i. sztylet; 21 mord zdra¬ 
dziecki, hinc sieae, yenenanascuu- 
tur; sieae quac$tiones. 

Słotni, oram, m. szczep Ibsryjczy- 
ków na zachodaićm pobrzeżn Ita¬ 
lii, który się otamtąd do Sycylii 
przeniósł; stąd; u poet. aj Sicania, 
ae, i. w ogóle Sycylia; bj Sioa- 
nius, a, us, Sycylijski; Ą Skaaus, 
a, urn, Sycylijski. 

Siotrlns, ii, wi. rozbójnik, zbójca, 
morderca bandyta; aocassare ali- 
quemintersicarios, oskarżać o mor¬ 
derstwo. 

Sicoe, przytl. sucho; — przenoś o- 
schle, bez ozdoby, dicere 

Siooeeoo, ere, schnąć, usychać. 
Slceitaa, itis, i. snchośc; susza, po¬ 
sucha, siccitate et inopia frugum 
insignis annus fait; 21 o ciele nie- 
zakatarzonim, niezafkgmionćm, 
corporir,—przenoś, w mowie: brak 
ozdoby, oschłość, orationis. 

Sioco, 1. suszyć, rellera, herhas, 
u poet: aj wypijać, wypróżniać, 
calices; bj doić, OTes; cj wyssać, 
u bera, 

Mostu, a, um, suchy; poet: si¬ 
gma, gwiazdozbiór me zachodzący 
w morze; m sicco, na miejscu su- 
ćhćm; s. dies, dzień pogodny: ocu- 
li, bez łez; siccus, inanis, spr- 
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pilony, poet. trzeźwy, consili* ric- 
cornra forom mandabo siccis: nie- 
nabrzmiały, (o ciele); — przenoś, 
o mówcy jędrny, zwięzły, orato¬ 
ra Atiict sani et sieci 

Stelli*, ac, i. wyspa na moren Sród- 
ziemnćm; stąd: aj SicTlis, -dis, 
i. Sycylijka, rodem % Sycylii ;-*> 
Siciliensis, e, należący do Sycy¬ 
lii, Sycylijski. 

Sietlicna, i, m. czterdzieste ósma 
częfo całości (np. assa). 

Btcurls, is, m rzeka w Hiszpanii 
Tarrakoneńskiój, wpadając* do rz. 
Ebru; dziś Segre. 

Ble&bi, — si alieubi, jeżeli gdzie. 
Sieóii, oram, w. Sykolowie, część 

Sykanów, która do Sycylii prze¬ 
szła; stąd: Sycylijczycy, w licz. 
poj Sicaltu, i, m. Sycylijczyk; 
prym. Siculas, t, mu, Sycylij¬ 
ski. 

Słmmdo, si alicande, jeżeli 
skąd, spes se ostendisaet 

6le&*, i slcSti, pr%j/tł. tak jak, po¬ 
dobnie jak, jak, s nast ita, item, 
sic i t p. lab samo a) w poró¬ 
wnania, me sicat alteram paren- 
tem ebserrat; sicut foret lacessi- 
tnr, sicut pleraąue. sic et hoc; bl 
w przytoczeniu przykładu: jak, jak 
naprzykltd, sicut quum nunciatum 
emot; t) tak jak, co do położenia, 
stanu, OKoliczności, sicut sram, fu- 
glo sine reslibus; dj lubo, cho- 
dat. 

Błayon, ónii, i. miasto w Acbai, 
np, grasicy Aifolidy, stąd; Sicy- 
Cnius, a, urn, tyczący się Sy- 
eyonu, Sycyońaki, calcei, gatu¬ 
nek miękkiego obuwia 

Bida, se, t. miasto w Pamfilil; 
stąd; Sidetae, sram, ». miesz¬ 
kańcy tego miasta 

Btdśreus, a, um, pełen gwiazd, 
gwiazdami okryty, coeltua: poet.: 
iderei tgnes, gwiazdy, także- e 

Sidu e 

słońcu, positus sub ignibtu Indus 
sidereis; — przenoś, jasny, lenią¬ 
cy, clipeut. 

Stdfolnt, oram, m. lud w Kampa¬ 
nii; stąd: Sidicinus, a, um, na¬ 
leżący do Sydycynów. 

Bido, sidi, lub s5di, 3. osiadać, 
spuszczać się na dól, siadać, co- 
luna ban super arbore; — przenoś, 
opadać, nebula campo; pogr^iać 
się, tonąć, narta, rostro percusso, 
coepit sidere. _ 

Sldon, Cnis, ś. miasto w Fenicyi; 
stąd: a) SidonTcus, a um, Sydoń- 
ski, Fenicki; b) Sidones um, tn. 
Sydonowie; ej Sidonis, Idis, i. (o 
lub B) z Sydonu, do Sydonu na¬ 
leżąca, concha; nmoie. Sydonia, 
Dido; d) Sidonins, a, um, (5 lub 
B) Sydoński, Fenicki; nemw. Si- 
donia, ae, ś. okolica Sydonu i K- 
donii, oram, m. mieszkańcy Sy¬ 
donu. 

Bldus, Bris, *. wszelkie ciało nie¬ 
bieskie świecące, gwiazda, słońce, 
księżyc; pora roku, hibemo stde- 
re, u zimie; gr*ve s.; qu* sidere 
tenam rertere conrenłat; klimat, 
tot sidera emensae ferimur, u poet; 
idus=siderati o, położenie gwiazd 

jakoby mające wpływ na los ctło- 
wieka, notent sidera natalicia; band 
secus qu*m pestifero sidere ieti 
parebant; w licz. m. niebo, *4 Sido¬ 
ra ferre, wynosić pod aiebiosa: niti 
wznosić się bardzo wysoko; sub li¬ 
dera lapsae, uleciawszy w górę; ver» 
tice sidera tangere lub ferire, byó 
szczęśliwym, wznieść się nad los 
śmiertelnych, mićć wielkie znacze¬ 
nie, u poet; — przenoś, o pięknych 
oczaeh. spectat gemlnum sua la¬ 
mina sidus i w ogóle: o ulęknij 
postaci, u poet; stąd: ezdoba, za¬ 
szczyt, sidus Fabiae, Maiime, gen- 
tis; s. ac columen Macedonum; 
terrestria sidera florę*. 



Btgóum 794 Signum 

Bigeum, i, n. przylądek i port 
w Troadzie, stąd: Sigćus, i Sige- 
i«s, a, nm, Sygejski, należący 
do Sygeum, freta, lnora, campi, 
tellus. 

Bigiil&ria, orum, n. posążki, figur¬ 
ki z wosku, gipsa, gliny; stąd: 
Jniejsco w Rzymie, gdzie je sprze¬ 
dawano; także: nroczystość w Rzy¬ 
mie, w czasie którćj przyjaciele 
nawzajem sobie takie figurki w da¬ 
rze posyłali. 

Blglll&tus, a, um, obrazkami, pła¬ 
skorzeźbą ozdobiony, scyphi. 

Sigillum, i, n. posążek, figurka, 
circus oraatns sigillis, rzeźba na 
pieczęci i sama pieczęć; s. annuli. 

Bignitor, orla, m. przykładający 
pieczęcie, pieczętujący, falsus, fał¬ 
szujący testamenta. 

Sigma, ac, i. miasto w Lacyum; 
stąd: SignTni, ornm, m. mieszkań¬ 
cy tego miasta. 

Blgnifier, era, ernm, niosący znaki, 
mający na sobie znaki, a) orbis 
signifer, Zwierzyniec niebieski, zo- 
dyak, bj niosący chorągiew woj¬ 
skową; rzeczow. chorąży; — prze¬ 
noś. dowódzca, naczelnik, juren- 
tutis. 

Bigniflcanter, przgH. jasno, wyra¬ 
źnie, dobitnie 

Bigntiioatio, bnis, i. cecha, zna¬ 
mię, yirtutis, artihcii; okazanie, 
oznajmienie, objawienie, quo cla- 
more significatio victonac heret; 
siguificatio fumo facta, rerum fu- 
turarum, okazanie czci. Uszanowa¬ 
nie, populi Romani multitudmis; 
znaczenie, scripti, wyrażenie kra- 
soroówskie, dobitność. 

Slgnltfeo, 1. dac znak, oznajmiać, 
objawiać, pokazywać, dac do zro¬ 
zumienia, aliquid lub de aliqua 
re; aliqnid voee, untu; voce et 
manibns; gratulationem plansu; per 
literas; fumo et ignibus; ut eorum 

ornatus neminem in his regem si- 
gnific&ret; z 4 przyp. i tryb. bez., 
haec significat fabuła dominom Ti- 
dere plnrimum; 2) przepowiadać, 
futura; 3) znaczyc, oznaczać, uno 
Terbo significari res duas. 

Blgnini, patrz bignia. 
Bigno, 1. uaznaczyc, odznaczyć, 

nacechować, sonos vocis; in ani- 
mo snam speciem; poet.: humum 
longo limito; humum pede certo; 
coeli regionem in cortice; numi- 
na saro, wyrżnąć; ceram figuns, 
wycisnąć na wosku, wyrobić figu¬ 
ry i wosku; rem carminc; zapie¬ 
czętować, przyłożyć pieczęć, epi- 
stolam, librait i t. p.; bić pienią¬ 
dze, pecuniam signo; aes, argen- 
tum, aurum signatum; pecunia si- 
gnata; — przenoś, aj animo lub 
inemori pectore aliquid; wrazić, 
wyryć, utkwić w umyśle, wbić 
w pamięć; b) = gignihco, odzna¬ 
czyć , poet. fama loco signata; sa¬ 
cra rano siguataque tempera fa- 
stis; et pater ipse suo superum 
jam signat honorc; c poet.; spo- 
strzedz, poznać, s. ora sono dis- 
cordia; vidot se siguari oculis, 
widzi, że na niego są zwrócone 
oczy. 

Signum, i, n. znak, cecha, ślad, 
signum dare cnntandi; s. pecori 
imprimere; nulla ad speluncam 
s. ferebant; signum est lub signo 
est, jest to dowód z 4 przyp. i tr. 
bez.; 2) w znacz, woj.: aj signa 
militaria lub samo signa, chorąg¬ 
wie, signa ferie, movere, tollere, 
conrellere, wyruszyć w marsz; si¬ 
gna sequi i subseąui, postępować, 
utrzymywać się w szyku bojowym, 
signa inferre lub conferro z pr?. 3. 
lub z przyim in, adrersus, contra 
i przyp. 4 lub samo inferre, ude¬ 
rzać na nieprzyjaciela; signa con- 
ferre ad aiiąuem, połączyć z kim 
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swoja wojsko; signa conferrecum 
aliquo, zetrzeć się, potykać się; 
także collatis signis ccrtare, di- 
micare, bitwę staczać; sub signis, 
pod bronią, w gotowości do bo¬ 
ju ; signa eon vertere, zwrócić się 
w inną stronę z wojskiem; stąd: 
oddział wojska, kohorta, octo co- 
hortes roliąua signa; signahostinm 
turbare; bj dany znak od wodza, 
sygnał, signum pugnae itinerisijue 
proponore, s- tubs dare; dare s. 
proelii committendi, rocipiendi; s. 
pugnae, proelii, receptni dare; si- 
gno dato; s. canere, signa con- 
cinnnt; signorum conccntus. cI 
hasło, znak umówiony, it bello 
tesserasignnm; 3)posąg, obraz i t.p. 
aereum, marmoreum, eburneum; 
pieczęc, anuuii, sub signo habe- 
re; signo detracto; signa Integra; 
znak na niebie, gwiazdozbiór, si- 
gnorum ortus et obitus; s. leonis, 
capcllae; quum sol peregit duo- 
dena signa; 4) znak, który co za¬ 
powiada, wróżba, medici signa 
habent ei venis. 

Siła, ao, *. las w krainie Bru- 
cyów. Jmilii. 

Stlinus, i, m. imię Rzymskiej fa- 
Bilarae, i, m. rzeka w Li.kanii. 
Stlentium, ii, ». spokojność, ci¬ 

chość, cisza, ruris; noctis, poet.. 
tacitae per amica silentia lunac, 
wspokojnćj nocy przy świetle księ¬ 
życa; milczenie, s. tenere, zacho¬ 
wać milczenie, milczćć; sil. face- 
re, aiho: sprawić milczenie, ipsa 
eispectatio fecit silentium; albo: 
milczćć, zachować milczenie; — 
przenoś, bezczynność, przerwa, za¬ 
wieszenie czynności, judiciorum ac 
fori; Titam transire silontio; silen¬ 
tium otiu nu] ue Inter armatos, 

Silónus, i, m. nauczyciel i nieroz- 
dzielny towarzysz Bachusa; 2) imię 
dziejopisa (ireckiego. 

Bileo, silui, 2. milczeć, de aliqua 
re, lub samo sil.; byc w spokoj- 
uości (o istotach nieżywotnych), 
silent loca late; omne stratum sl- 
let aequor; silet arduus aetner. 
zamilczćc, fortia facta silendo, si 
chartae sileant, quod ben« fecens; 
stąd; res siletur, silenda, rzeczy, 
które zamilczćc należy; silere voi- 
bum facero, ani słowa nio mo- 
wic; — przenoś, być nieczynnym, 
silent diutius Musae Yarronis, 
Warron nic oddawna nie pisze; 
silent leges inter arma, prawa u-- 
stają w swej mocy wśród bojn; 
si quando ainbitus siieat. 

SUer, Eris, ». gatunek wierzby, 

mollo s. . 
Siieseo, Erc, umilknąć, 2) ucichnąc, 

uspokoić się, Tenti. 
Siiex, Icis, m. i i. krzemień, si- 

lici scintiliam eicudit Aehates; 
także: lapis s. i earum s.; poet.: 
skala, - przeuoś. nieużytośc, za- 
kainicnialość, uieczuiość, dicam 
silices peetns habere tuum, poet 

Silianus, patrz Silius. 
Silieernium, ii, »■ uczta pogrze¬ 

bowa. 
Siltgo, Tnis i :• pszenica. 
Biliąua, ae, ż. strąk, w licz. mn. 
siliqnac, owoce strąkowe, 

Biliua, a, um, nazwisko Hzymskie- 
go rodn; stąd: Silianus, a, um, 
do Syliusza należący, odnoszący 
się, negotinm, rilla. _ 

Bilo, Cnis, m. Rzymski przydomek. 
Bilus, a, um= simus, mający nos 
zadarty lub piaski. 

Silua, i, n. Rzymski przydomek. 
8ilva, ae, ż. las, densa, ret es; sil- 
rarum dea (Diana); 8. numina 
(Fauni, Satyr.); ogród drzewami 
zasadzony, sad, signa insilrapo- 
sita; domns, cujus amoenitas non 
aedificio, sed silv5 constabat; w o- 
góle: krzaki, zarośla, poet.: kwia- 



Si 1v anu a 796 

tf, zioła, intereunt segetes, snbit 
*spera sika, lappaeąue tribuli- 
qne; — przenoś, mnogość, obfi¬ 
tość, bogaty zasób, sika rerum 
sententiarumque comparnuda est; 
omnis uhertas et quasi sika di- 
cendi; rirtutnm et vitiorum. 

Bllr&nus, i, n. bożek lasów i pól; 
tr licz. mn. w ogóle: bóstwa opie¬ 
kające się lasami i polami, mon- 
ticolac Sikani. 

8ilve»eo, cre, 3. rozrastać się zby¬ 
tecznie, wybujać, zdziczeć, quam 
kitem) ferro amputans coercct ars 
ogricolarum, ne silrescat sarinentis. 

Bikester, stris, stre i sikestris, 
stre, lasem zarosły, loeus, collis, 
mons, iusula i t. p.; leśny, z la¬ 
su wzięty, materia, cursua; dziki, 
belna, homines; wiejski, Musa, 
poezya pasterska. 

SlLvia, patrz Rhea. 
SilTioóla, ae, m. i i. mieszkaniec, 
mieszkanka lasów. 

Sikula, ae, ż. lasek. 
Sihr5su*(a um, lesisty, leśny. 
Simie,ae, i, i simius, ii, m. mał¬ 
pa; — przenoś, niedorzeczny na¬ 
śladowca, małpujący 

Slmilia, e, podobny, stop. wyż. si- 
milior, najw. simillimus, z prz. 2. 
lub 3. elegit corporc et staiura ai- 
milhmum sui, reri similis lubo 
rero s.; inter se, także z nast. ac 
(atquc) ut si, tanquam si i t. p. 

SimUiter, przysł. podobnie, podo¬ 
bnym sposobem, z nast. ac (atquc), 
lit si i t. p,, siiniliter facere eos, 
ut si nautae certarenL 

Similitudo, Inis, ś. podobieństwo, 
mter aliąuos, cum aliąuo lob 
z przyp. 2. genus radicis ad simi- 
litudinem panis efficiebant, robili 
z korzenia pieczywo w podobień¬ 
stwie do Chleba; w licz. mn. rze¬ 
czy podobne, comparare; 2) poró¬ 
wnanie; 3) naśladowanie, simill- 

8 i m u 1 

tudini relinquere; 4) jednostajność, 
jednoksztaltność, omnibus in rebus 
similitudo est satietatis mater. 

Stmilo, patrz simuio. 
Btmiólus, i, m. małpeczka. 
Status, patrz simia. 
Bimoia, entis, m rzeka przy Troi. 
Simonides, is, nt. poetą liryczny 

z wyspy Cea. 
8implex, plfcis, prosty, pojedyn¬ 

czy, natura animi; z niczem nie- 
pomieszany, haec simplicia, itla 
mixta; aqua, czysta; es ca, bez za¬ 
praw, niepołączony, meztożony, 
Terba; jednorazowy, jeden, plus 
Ticc simplici, więcej niż raz; poet.: 
non s. vnlnns, nic jedna rana, — 
przenoś, prosty, pcien prostoty, na¬ 
turalny, rzetelny, homo animus 

Simpltoitas, 5tis, i. pojodynczość, 
jednotliwość, jednostajność; -przo- 
noś. prostota, naturalność, otwar¬ 
tość, aperit mentes s. 

Simpliolter, pnyti, po prostu, bez 
sztuki, santentiam referre, ludere; 
pojedynczo, samo w sobie, bez¬ 
względnie, aut s. quaeritur, aut 
comparate; bez ograniczenia, ali- 
quid defendere; szczerze, otwar¬ 
cie, facere, aestimare, scribere, 
loqui, e.tponcre 

Simplus, a, um, pojedynczy; tu¬ 
czów, simplnm, i, n. pojedynczość, 

Blmpulum, i, n. naczyńko ofiarne 
do wina; przysłowie: fluctus cz¬ 
ci tarę in simpulo, robić bałaś z po¬ 
wodu rzeczy malej wagi. 

Simul, przytt, razem, pospołu, s. 
esse, Tenirc; z przyim. cum i 
pizyp. 6 mecum s.; s. cum nuncio; 
u poet. z samym 6 przyp., simul 
nobis habitat; s. et, quc, at jue i t.p., 
s. aspectum et probatuu est; neo 
minore consiiio ł)mulque fortitu- 
dine; simul- simul, już-już, czę¬ 
ścią—częścią, tak—jako t«S, inere- 
pando s. teuciitatem, 9. ignariam-, 
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c. ni purgandi causa, s ut im* 
pelraTent; gimul ac lub atque, lub 
gimul ut lub gamo siinul, skoro 
tylko, siinul ac venerint; almul ut 
OTtnm est; siinul aliąuid audicro, 
scribam. 

8imulaOTum,i,*. wizerunek, obraa, 
posąg, podobieństwo, homiuis, deo- 
rum; opia, wyatawienio, non in- 
fcram a. riri copioai; udawanie, 
naśladowanie, pugnae. belli, pu- 
gnae navalis, rirtutia; widziadło, 
mara, widmo, a. pallentia risa sub 
obscurom noctis; o. aomni; a. ra¬ 
na timebam; cień, auspiciorum 
simulacra. 

Sunulamen, Inis, a. udawanio, na¬ 
śladowanie, plangorls. 

Sim&lana, tia, udający, naśladu¬ 
jący, z przyp. 2. vocum a, aleś. 

Simulftte, przytl. pozornie, zmy¬ 
ślonym sposobem. 

Simulatio, finia, i. naśladowanie, 
podobieństwo, eąnitum specie et s.; 
2)zmyślenie, pozór, obłuda, sirnu- 
latione nominia, zmyślając imię, 
pod zmyślonem imieniem; per s. 
aaicittac mc prodiderunt; cum ai- 
mulatioue timoris; per simulatio- 
nem rolnerum se recepit; ei omni 
rita simulatio dissimulatioque tol- 
lenda. 

Simulator, Oris, m. naśladowca, fi¬ 
gura®; 2) ten, który co zmyśla, 
udaje fałszywie, cu.oslibet rei. 

Bimulo, 1. robić podobnym, Mi- 
nertam simulatam Mentori, która 
przybrała na siebie postać Mento¬ 
ra; simulata maguis Fergama: 2) 
malować, przedstawiać, wyrażać, 
u poeta cupressum scis simnlare; 
aera Alexandri mltam simulantia; 
z 4 przyp. i tryb. bez.; 3) naśla¬ 
dować, Catoncm, uimbos, fulmen; 
4) udawać, zmyślać, spem saltu, 
gaudia, z 4 przyp. i tryb bezok., 
simularit ae furorę, slmulabat ae- 
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grum; sanum simula; aimulatus, 
a, um, zmyślony, udany, pozor¬ 
ny, amicitia, sedulitas. 

Bimultas, atis, i. niezgoda, zaj¬ 
ście, niechęć, in uimultate cum 
aliijuo esse, być z kim w nieporo¬ 
zumieniu; simultates cum a!iquo 
eiercere; aim. deponere. 

Stoma, a, um, plaskonoay. 
Bin. spój- jeżeli zaś, gdyby zaś 
(zwykle z poprzedzającym zdaniem 
waruakowśm, w którćm stoi si); 
także dla większćj dobitności: sin 
autem; sin minus (lub aliter łub 
aecus), jeżeli zaś nie, przeciwnie, 
w razie przeciwnym. 

Sin&pi. w. Hieodm lub sinapis, is, 
ż. gorczyca. 

SincSre, przytl. szczerze, otwarcie, 
loqui, pronunciare, agorę. 

Staoeritas, atis, ż. szczerość, rze¬ 
telność, prawość. 

Slnoćrus, a, um, prawdziwy, na¬ 
turalny; — przenoś, szczery, rze¬ 
telny, bezstronny, fides; rerom 
gestarum pronunciator; 2) czysty, 
a mianow. a) bez skazy, bez ze- 
psncia, zdrowy, wlaśc. i przenoś, 
ne p irs sincera trabatur; judicium; 
nibil erat in ejus oratione uisi sin- 
cerum; ćjnicpomieszauy, proelinm 
equostrc; — przenoś. TOluptas. 

Sine, %my im rządz, przyp. 6. bez, 
s. ulia dubitatione, bez żadnej 
wątpliwości; non s. cura, pilnie, 
starannie; non a. magna spe, 
z wielką nadzieją; czasem się prze¬ 
kłada, ritiis menso sine nascitur. 
poet 

Bingara, ae, :. miasto w Mezopo¬ 
tamii. 

BingUUtlm, i singńlStim, pnytl. 
pejcdynczo, osobno, oddzielnie, de 
unoquoqne s. dicemua. 

SingiiUrU, e, pojedynczy, sam 
teden, homo, ubi aliquos aingula- 
res ex nasi egredi conspeicrant; 
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singulare certamen,pojedynek; im¬ 
perium , potentia, dominatio,jody¬ 
no władztwo , samowładztwo; bene- 
ficium s., odrębne, oddzielne; — 
przenoś, szczególny w swoim ro¬ 
dzaju, osobliwy, odznaczający się, 
nadzwyczajny1, niepospolity, inge- 
nio atquo anirno singulares: sin- 
gulari animo: species, yirtns, opi¬ 
nio, fides i t. p.; w złój myśli: 
nequitia, impudcntia, crudelitas. 

Slngularlter, przysl. pojedynczo; 2) 
nadzwyczajnie, bardzo, diligere. 

Singuli, ae, a, patrz singulns. 
Singulto, 1. łkać, szlochać; o ko¬ 
nającym: rzężeć, chrapać; stąd: 
przech. animam, ducha wyzionąć; 
sonis singultatis, wydawszy jęki, 
poet. 

Singultus, us, m. łkanie, singul- 
tn pias interriimpente ąnorelas; 
rzężenie, chrapanie granie w pier¬ 
siach konającego, longis singulti- 
bns ilia pulsat. 

Slngulus, a, um, pojedynczy, 
zwykle w licz. mn. po jednemu, 
legiones singulas posuit Brundi- 
sii, Tarenti, po jednym legionie; 
każdy, pecuniam in singulos pol- 
licitus; dcscribebat censores binos 
in singulas ciritates; singnli sin- 
gulos delegerant, każdy wybrał 
jednego. 

SinŁs; is, m. nazwisko rozbójnika 
w Koryncie. 

Slnietsr, stra, strum, stop. wyż. 
sinistcrior, lewyr, na lewćj stronie 
będący: rzeczoie. sinistra, ae, i. 
lewa ręka; — przenoś, a) niezgra¬ 
bny, przewrotny", opaczny, zły, mo¬ 
res, natura mortalium; poot. tu¬ 
czów. sinistrum, i, n. rzecz zia; b) 
niepomyślny, przeciwny, szkodli¬ 
wy, signa, notus pecori sinister, 
e) w języku religijnym, o znakach 
wieszczby: strona wschodnia była 
uważana za pomyślną, zachodnia 

przeciwnie; a ponieważ wieszczko- 
wie Ezysmcy przy branin wieszcz¬ 
by obróceni byli twarzą na połu¬ 
dnie, Greccy zaś na północ, mieli 
więc pierwsi na lewej stronie 
wschód, a drudzy zachód; stąd 
podług wieszczbiarstwa Kzymskie- 
go sinistor znaczyło błogi, pomyśl¬ 
ny, cornii, tonitrus; podług Gre¬ 
ków, nieszczęśliwy, omen; anbus 
sinistris; fulmen. 

Slnlatre, przysl. na lewo; — prze¬ 
noś. źle, złośliwie, przewrotnie, ex- 
ccptum sinistra- 

Sinietroram i sinistrorsum, przysl. 

Z lewej strony, n& lewo, sin. abit. 
Sino, sni, sTtU!n,3.(osoba 3. tr. łącz 
sinat i sinit; przesz, dok. tr. ozn 
sii, stąd: sirim, sisset, sissent), 
dopuścić, dozwolić, dać wolność 
czynienia, z 4 przyp. i tryb. bez. 
lub z opuszczeniem esse, neqne 
inlonoros sinens, quorum-; pon- 
tem iutactum s.; non propius tec- 
tis tanim sine; poet.: z 4 przyp. 
sinite arna riris; non sinat Łoc 
Ajar, lnb samo s., Constantio si- 
nente potius quam jubcnte; sine 
z tryb. łącz. pozwól, aby, niech. 
Sine, adreniat; si dii sivennt z nast. 
ut i tryb. łącz. niech bogowie 
pozwolą, aby-; także: ne Jupiter 
O. M. sirit; 2} imiett. situs, a) 
położony, złożony, pochowany, 
pogrzebiony, ossa ejus sub colu- 
mna sita sunt, cujus-; także: super 
Numicinm flumen; apnd Anienem; 
b) leżący, znajdujący się gdzie, 
lingua in ore sita est; locus s. in 
media insnla; cis Ehenum sitae 
gentes; — przenoś. voluptatcs in 
medio sitas esse dicunt; często 
sitnm est, zależy, sitom est in no- 
bis, zależy od nas: in nostTa po- 
testate, jest w naszej mocy 

Sinópe, es, i miasto w Pafiago- 
nii; stąd: aj Sinopenscs, ium, m. 
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mieszkańcy Synopy; ó) Sinopetis, 
ci, i eos, Synopejczyk, z Synopy; 
2) miasto w Lacyum, późnićj na¬ 
zwane Sinuessa, ae, i. stąd Si- 
uuesslnus, a, um, tyczący się 
Synuessy. . 

Staram, i, n. i sinus, us, lut) i, 
m. naczynie do wina, mleka. 

Sinuo, X. fałdować, naginać, gar¬ 
bić, arcum; terga; serpeus sinua- 
tur in arcus, zwija się w kłęby, 
poet. 

Blnuósu':, a, um, pełen zakrzy¬ 
wień, faldzisty, restes, fleius 
(anguis). 

1. Sinus, us, lub i, m. patrz si- 
num. 

2. Sinus, us, «. zagięcie, zakrzy¬ 
wienie, obłączystość, wklęsłośćit,p. 
stąd: pukiel włosów, snstiueat si- 
miles flnciibus illa sinus; o ża¬ 
glach wzdętych: sinus implere se- 
cundos; fałdy sukni, nodo sinua 
collecta fluentes-, zebranie w garść 
sukni czyli poły, sinn ei toga fac¬ 
to; poet. sama suknia, indue re- 
gales sinus; łono, zanadrze, cedo 
li teras ez ipsius sinu; acciperein 
siuum; przysłowie; gaudere in si¬ 
nn, cieszyć się w cichości; 3) za¬ 
toka, wybrzeże; — przenoś, część 
wewnętrzna, in sinu urbissunt hos- 
tes; o wielkiej miłości: in sinu est 
meo, bardzo go kocham; in sina 
gestare. 

Siparlum, ii, n mała zasłona w tea¬ 
trze, mniejsza od kortyny; post 
siparium, potajemnie. 

Slphnuc, i, ż. jedna z wysp Cy- 
kladyjskich. 

Bipontum, i, miasto w Apnlii; 
stąd: Sipontlnus, a, um, tyczący 
się Sypontu. 

SJpylus, i, t». góra w T.idyi. 
Siquando, spij- jeżeli kiedy. 
Skjutdem, spój gdyby tylko; je¬ 
żeli właśnie; 2) ponieważ właśnie. 

Birempa (e) podobny, twym sta¬ 
roświecki). 

Biren, Cnis, i. syrena, w licz. mn. 
sirenes, bajeczne dziwotirory s twa¬ 
rzą kobiecą na poluduiowem. po- 
brzeżu Italii, które żeglujących 
śpiewem do siebie wabiły i za¬ 
trzymywały: stąd:—przenoś, zwo- 
dzicielka, zitanda est improba si- 
ren, desidia; poet.-, 2) Sirenum 
scopuli, trzy małe wyspy przy 
Kampanii, niedaleko wyspy Kaprei 

Birit, patrz Sino. 
Sirius, ii, m Syrynsz,r= canicula; 

gwiazdozbiór; poet.; s. ardor. 
Sirmium, ii, n. miasto w niższej 

Pannonii. 
Sirp- patrz scirp-. 
Birus, i, n. dół na przechowanie 
zboża. 

Bis — si Tis, jeżeli chcesz. 
Sisapo, iinis, i. miasto w Hiszpa¬ 
nii Betyckićj. 

Blseuna, ae, n. imię Bzymskiój 
'familii. 
Sisto, stfti, i steli, stitnm, 3. po¬ 
stawić, umieścić, aciem in litore; 
huc siste sororem; alicui jacuium 
in ore, utkwić, trafić, poet., 2) se 
sistere, stawić się w sądzie, ali- 
qnem s. dostawić, przyprowadzić 
kogo do sądu, Tas factus est *1- 
ter ejus sistendi; radimonium si- 
stere, stawić się w sądzie na czas 
oznaczony; se alicui stawić się 
u kogo, przybyć; te regetum uo- 
bis siste ; 3) kogo albo co zatny- 
mać, powściągnąć, lcgiones,equos, 
impetum, fugam, vim hostium. pe- 
dem. gradnm (wstrzymać kroki, 
stanąć), poet : lacrimas, querelas, 
certamina, sitim; 4) coś chwieją¬ 
cego się wzmocnić, utwierdzić;— 
przenoś, rem Komanam, poet.; stąd: 
status, a, um, oznaczouy, umó¬ 
wiony, dies, caerimoniae, sacrifi- 
cium II) nicprzech. a) stawić aię, 
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zoiaaow. v sądzie, Ouintium non 
stitine; b) stanąć, zatrzymać się, 
«d Myonnesum; obi sistere detur; 
sistunt amnes, poet.; — przenoś, 
utrzymać się, trwać, rempublicam 
sistere negat posse; rit concordił 
sisti posse; nec siati possa, ni-. 

Bistrom, i, n. brzękadło z miedzi, 
którego używali kapłani lzydy 
podczas ofiar; używano go także 
na wojnie do dawania hasła, rr - 
giną (Cleopatra) patrio socat ag- 
mina sistro. 

Bisymbrinm, ii, n. rzeżucha. 
Bisyphus, tub -os, i, m. syu Eo- 
la, brat Salraoneusa, król Koryn¬ 
tu; stąd: e) SisypUdcs, ac, m. 
Syzyfida, Ulisses, syn Syzyfa i 
Antyklei; hi Sisyphins, a, nm, 
odnoszący się do Syzyfa, sangui- 
lte cretus Sisyphio (o Ulissesie), 
albo Koryncki, opes. fwania. 

Sltelia, ae, i. naczynie do loso- 
Sithon, Bnis, m. syn Keptuna i 
Ossy, król na półwyspie Trackim; 
stąd: aj Sithon, ónis, Sytoński, 
w ogóle Tracki; bj Sithonis, łdis, 
i. pochodząca z Tracyi; ej Sitho 
nius, a, um, Sytouski, w ogóle 
Tracki i Sithonii, oram, m. Tra¬ 
bowie. [sochy, zeschły. 

Bitioulóius, a, um, spragniony, 
Sitłenter, prtysl. z upragnieniem, 
chciwie, ezpetere. 

Sitio, sitiri i sitii, sitHum, 4. pra¬ 
gnąć, czuć praguienie, być su¬ 
chym, o żyjących istotach i nie- 
żyw.: o roślinach, polach, i t. p. 
herba, agri, tellus, hortus, stąd: 
poet. być gorącym, w gorącym 
klimacie mieszkać, canicula siticus; 
Afri sitientes; — przenoś, być 
chciwym; pragnąć czego, sitiens 
TirtMis; 2) przech. pragnąć, po¬ 
żądać czego, aquae sitiuntur, poet.; 
— przenoś, sanguinem, honores. 

Sitia, ii; i. pragnienie, Sitim col- 

ligere, dostać pragnienia lub spra¬ 
wić pragnienie; sitim ezplere 
lub ezstingere, Bedare, zaspokoić, 
ugasić pragn.; — przenoś, m) su¬ 
chość, susza, wielki upal, aitł 
findit Canis arra; deserta siti le¬ 
gio; bj zbyteczna żądza, chciwość, 
argentt. 

Sitna, a, urn, patrz siao. 
Bttus, us, m, położenie, rerum, 
membrontm, kworum, nrhfe, sa- 
stroran, oppHoruta i Ł p.; poet.: 
pyranńdum s. (budowa); 2) dłu¬ 
gie nieuprawianie, długa aieczyn- 
nośćroli, situ durescero campum; 
ce ssftt tern situ; loca seata sito; 
3) brud, pleśń, rdza, situ nido- 
ris barta paedore honida; eeue- 
acunt tecta situ; — przenoś, nie- 
czynność, niedbalstwo, ae pereant 
pectora nostra situ; seaectus rkta 
situ; także: scpulta ac situ obsita 
justitia, zapomniana, zaniedbana. 

Siwe i sen, spój. albo, jeżeli, po¬ 
stało, sire acąaum est, oro; sise— 
sivo lub sou -seu, sire—sou lub 
gen—sire, bądź—bądź, jeżeli al¬ 
bo — albo jeżeli; sive casu, sire 
cousilio deorom; sire ad tuendara 
—venirent, sive dctrectareat i t. d; 
także samo sive lub seu, albo = 
rei, matn seu norercae. 

Bmaragdus, i, m. szmaragd, poet.: 
kolor szmaragdu, nitor smaragdi 
collo praefnlget tuo. 

Smarls, Idis, i. ryba jakaś morska. 
Smintheus, ci, lub eos, m. prze¬ 

zwisko Apollina (albo od miasta 
Smintha w krainie Trojańskiej, al¬ 
bo smiuthos, mysz myszobójca). 

Smyrna, ae, i. miasto w Jonii: 
stąd: Smyrnaei; ornat, m. Smir- 
nejczycy- 

Sobii, orum, m. lud w Indyach 
przy rzece Acesines. 

Sobrie, pngsl. trzeźwo, umiarko¬ 
wanie. 
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SoMHh, Mis, i. trzeźwość. 
Sobrinus, i. m. i sobrina, ae, i. 

brat cioteczny, siostra cioteczna; 
wuja ciotka. 

Sobrius, a, um (od *e i ebrios), 
trzeźwy, umiarkowany; caretinri- 
deuda sobrius aula; — przenoś, 
baczny, memento sobria ferro pe- 
des; roztropny, orator. 

Boooui, i, **. gatunek lekkiego o- 
buwia, którego używali aktorowie 
komiczni; stąd poet.: komedya, in- 
dignatur socco dignis carmiaibus 
naiTOri coeua Thyesta*. 
ooer, soceri, m. teść; w licz. ma. 
rodzice żony lub męża. 

Soeia, patrz socius. [coaaortio. 
Soolabilia, e, towarzyski, zgoday, 
SociUis. e, towarzyski; 2) małżeń¬ 
ski, autor, sacra; 3) tyczący 
sprzymierzeńców, tellem (zeeprzy- 
mienteńcauu); lor, tocdus. 

SooiaMter, prtytl. towarzyska. 
Soełetaa, Mis, ś. społeczeństwo, W- 
wanysM o, nati sunus ad soete- 
latein; iuire, conciliare societatein; 
uczestnictwo, reuire in societatem 
laudom alieujus; przymierze, zwią¬ 
zek w dobrej lub w zlej myśli, 
tecit soocCatem cum rcge 1’ersa- 
ruta; applicato ad a. Atlicnien- 
sium; coire s, unitem scderis; sto¬ 
warzyszenie handlów*, ». facore, 
gerere; s. publicanomm, stowa- 
rzyszeuie dzierżawiących docho¬ 
dy publiczne, magister souietatis: 
także: s. Bithyuica 

Soolo, 1. połączyć, stowarzyszyć, tim 
rerum cum diccndi ezercitatioue; 
poet.: carmina nerris. śpiewać przy 
brzmieniu strón muzycznych; ali- 
quem domo, przyjąć; takie: do¬ 
puścić się czego lub zrobić wspól¬ 
nie, sociari parricidium poterił. 

Booiua, a, um (preyp. 2 licz. mn. 
socium =sociorum). stowarzyszo¬ 
ny, zjednoczony, wspólny, będący 

w rwłązli, mający w czem udział; 
rzeszoto, socius, ii, w. i socia, ae. 
i. uczestnik, wspólnik, uczestnicz¬ 
ka, wspólniczka i t. p.: poet.: s. 
generis, sauguinis, tori, krewny: 
2) sprzymierzony, ciassis, agmina: 
necuno. socius, sprzymierzeniec: 
w licz. mn. lody Italskie sprzy¬ 
mierzone z Rzymem, które były 
obowiązane dawać Rzymianom po¬ 
siłki wojenne; 3) wspólnik w in¬ 
teresach handlowych, s. rei pecu- 
niariae; pro socib damnari, z po¬ 
wodu przeaiewierzenia się wzglę¬ 
dem wspólników; stąd: jndicium 
pro sodo; 4) w licz. mn. stowa¬ 
rzyszani dzierżawcy dochodów pu¬ 
blicznych, Sithynias: scriplurae: 
s. narales; majtkowie i żołnierze 
morscy. 

Soeerdla, as, i. gnuśność, nie¬ 
dbalstwo, opieszałość, ospałość. 

ScHterdlbsr, pnyu. opieszale, nie¬ 
dbałe, aoccrdius. 

Soeors, oordis (od se i corh nie¬ 
rozumny, ograniczony ua -umyśle; 
2) opieszały, niedbały. 

Boorntes, i#, m. filozof Ateński; 
stąd: SocraHcus, a, um, tyczący 
się Sokratesa i Socraticl, oram, m. 
uczniowie i Zwolennicy Sokratesa. 

Boomu, us, ś. świekra, inatka mę¬ 
ża albo żony. 

BodalioitM, a, «>, do towarzystwa 
przyjacielskiego należący; stąd; 
rzeczom. sodalicium, li, n. a) to¬ 
warzystwo ścisłych przyjaciół; i) 
schadzka ua przyjacielską ucztę 
składkową; ej związek tajemny, 
lcx de sodaliciis 

SodalU, e, należący do stowarzy¬ 
szenia, turba; rzeczom, towarzysz, 
kolega, poufelec; poet.: s. hiemis 
Hebrus; współbiesiadnik, epula- 
bar cum sodalibus; wspólnik wzłęi 
sprawie, spiskowy;podobny, s. in 
hoc morbo et cupiditate. 
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Bodfilltaa, Stis, i. towarzystwo (Ści¬ 
słych przyjaciół, homo summa 
sodalitate, mający wielka liczbę 
takich przyjaciół; 2) schadzka na 
ucztę przyjacielską; 3; w zlej my¬ 
śli: związek tajemny. 

Sodee (— si andes. t. j. si audies), 
formula używana w poufałćj mo¬ 
wie: sluchajno, proszę, Tescerc, 
3odes. 

Sosin 'cyio, kraina w Azyi 
między rekami Jaxartes i Oxus; 
stąd: Sogdiani, orum, m. Sogdya- 
nie. 

Sól, s3li*,». 1) słońce; sol oricns, 
wschód; 2) światło słoneczne, cie¬ 
pło, upał, s. nimius; ambulare in 
sole; sole tcpescere nullo; stąd: 
sol, praca na słońcu, w przeci¬ 
wieństwie do nmbra, cedat umbra 
soli, prawnictwo służbie wojsko¬ 
wej; także o mowach miewanych 
publicznie, procedere in solem; 
3) u poet.: dzień, tres soles erra- 
mus; — 4) przenoś, o osobach 
znakomitych: Africanus sol alter. 
II) jako bóstwo, filia Solis Paai- 
phac; Sol Klthres, bóstwo Persów, 

golamen, Inis, n. pociecha, ulga, 
mali. 

Sol&nutn, i, w. psianka, roślina. 
Solaris, e, słoneczny, lumen. 
SoUrius, a, ud, słoneczny, od 
słońca pochodzący, tuczów, sola- 
Tium, ii, n. zegar słoneczny, kom¬ 
pas: także: zegar wodny (clepsy- 
dra), jaki był w Ezymie na ryn¬ 
ku, stąd: non ad solarium versa- 
tus est. 

Solfitium, ii, n. pociecha, ulga 
w dolegliwościach, studia rebus 
adrersis solatiuro praebent: hoc est 
mihi solatio; ratunek, pomoc, u- 
cieczka, annonae; poet.: ar es so- 
latia ruris; dicta duri solatia casus. 

Boldurll. orum, et. lennicy u Gal¬ 
lów 

Eolea, ae, r. sandał, pantofel; o- 
buwie to Bzymianie przy stole 
składali, a brali po uczcie, stąd: 
soleas poscere. wstawać od stołn; 
2) więzy na nogi, ligneae soleae 
Sn pedes indnetae: 3) gatunek ry¬ 
by, płaszczka, ryba języczasta. 

Bokktns, a, um, mający na no¬ 
gach obuwie zwane solea. 

Soleniu- 1 solenn- patrz sollemn- 
Soleo, solitus sum, 2. mieć zwy¬ 
czaj, z tryb. bez., pejerarc; solet 
eum pocnitere; nt soiet, jak zwy¬ 
kle bywa. solitus, przyzwyczajo¬ 
ny, lusctnias soliti impenso pian- 
dero coFmptas; porów, solitus. 

Soler- patrz soller- 
Sóti i Soloe, orum, m. miasto 

w Cylicyi. 
Sollcit- patrz sollicit-. 
Boliditas, Stis,i. zsiadłość, gęstość. 
Solido, 1. zgęszczać, ubijać, are- 

am creta tenaci. 
Solidne, a, um, mocny, tęgi, gę¬ 
sty, stały, paries, fena, ripa; te- 
lnm; tori Hercnlis; tuczów, solt- 
dum, 1, n. grunt twardy, mocna 
posada; solida w licz. mn. gęste 
ciała, ścisłe, twarde, zsiadłe bry¬ 
ły, 2) cały, niewydęty, lity, co- 
tumna auro solida; fores ex soli¬ 
do elephanto; cały, zupełny, usu- 
Ta; ut decies solidom exsorberet 
(cały milion sesterców); stipendia, 
consnlatus; solidae stant robore 
▼ires; riscera; — przenoś, a) czy¬ 
sty, szczery, prawdziwy, doskona¬ 
ły, istny, suaritas, liberGc, laus, 
utilitas. justitiac effigics i t. p; 
nihil solidius hahere; b) stały, 
niewzruszony, niezachwiany, mens; 
in solido w bezpieczeństwie, esse-, 
in s. locare: także: ex solido es¬ 
se, być bezpiecznym. 

Solłstimum tripudium, nazywano 
w wieszczbiarstwie, gdy wieszcze 
plastwo tak chciwie chwytało po- 
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1 trm, że ten aż wypadał z dzio¬ 

bów, co było wróżbą szczęśliwą. 

Solittrius, a, um, samotny, 
solitudo, Inis, i. samotność, pust¬ 

ki, pustynia, audistis, quae soli- 
tudo esset in agris; discedere in 
aliąuas solitndines; collocare ali- 
quem in solitudine; 2) osamotnie¬ 

nie , osierocenie, opuszczenie, brak 
pomocy, sol. alicuius; s. libero- 

rum, riduarum. 
Solitua, a, urn, zwyczajny,rzeczow. 

solitum, zwyczaj, practer solitum, 
nad zwyczaj; solito inajris, więcej 

jak zwykle, solito blandior. 
Boliumii, «. podniesiono siedze¬ 

nie, tron dla bogów, królów, at- 

tingit a. Jovis; regale; stąd: do¬ 
stojeństwo królewskie, królestwo, 
solio sceptrisque potitur; 2) wanna. 

Sollwagus, a, om, pojedynczo błą¬ 

kający się, bestiae; — przenoś, 
cognitio, dla siebie tylko, bez 
względu na korzyść drugich. 

Sollemnts, e (od aollus= totus i 

annus), coroczny, co rok odbywa¬ 

jący się, obchodzony, sacra: iter; 

stąd. a) uroczysty, religiones, lu- 
di, epulae, rerba; carmen; ro¬ 
ta i t. p.; rzeczow. sollcmne, is, 

». uroczystość, w licz. mn. ofia¬ 
ry, tninulo sollemnia mittere; b) 
zwykły, zwyczajny, opus, olfi- 
cium; rtjcczow. zwyczaj, nostrnm 
illnd sołlemne serremus; inter ce- 

terasollemnia; poet.: sollemnia in- 

sanire (zwykłym sposobem). 
Bollemnitas, Mis, i. uroczystość, 

obchód uroczysty. 
Bollemmter, przytl. uroczyście, 

omnia peragere. 
SoUers, ertia (od sollus ■= totus i 
ars), biegły, sposobny, agricola; 
Musa lyrae sollers; dowcipny, 

roztropny, desenptio partium; ge- 

nus acnminis; chytry obrotny, 

Ulysses. 

Bollerter, przysl. biegle, przemyśl¬ 

nie, colnit sollertius hortos. 
BollertU, ae, f. dowcip, przemysł, 

rzezorność, roztropność, judican- 

i; chytrość, fngienda est talis 

soli ertia. 

Boliiclt&tio, onis, ś. poduszczanie, 

podburzanie, namawianie. 

Bollloito, 1. (od sollus = totns i 
cieo, cito), mocno poruszać; tellu¬ 

rem, orać; freta remis, robić wio¬ 
słami, płynąc; stamina pollice, 
brzękać, grać; spicula, poruszać, 

zachwiać dla wyciągnienia arcu 

fetaa, polować; mała copia ae- 
grnm stomachum, obciążać, osła¬ 
biać.; — przenoś, a) wstrząsać, 

zachwiać, zakłócić, mieszać, sta- 
tam quictae ciritatis, patem; b) 

niepokoić, nabawiać troski, ani- 
mum alicujus lub aliquem; multa 

sunt, quae me sollicitant; Jupiter 
sollicitatus (rozjątrzony); c) pod¬ 
burzać, poduszczać, na swoją stro¬ 
nę przeciągać, uwodzić, civitatem 

lub aliquem; auimos plebis; ali- 
quem pecunia, donis (przekupić); 

z przyim. ad i 4 przyp. z ut lub 

ne i tryb. łącz., poet.: z tryb. bez. 

dla wykazania celu 

Sollioltudo,Inis, i. troska, umar¬ 

twienie, kłopot,sollicitudinem ali- 

cni afferre, struere sibi s.: leraro 
pectora diris sollicitudinibus, poet 

Bollioitus, a, um (od sollus«= to¬ 
tus i cieo), mocno poruszony, wzbu¬ 
rzony, marę; niespokojny, canes, 

lepus, noi (pełna niepokoju); — 
przenoś, niespokojny, stroskany, 

bardzo czem zajęty, ciritas; aui- 

mo sollicito esse; ricom alicujus 
(o kogo, o czyj los); de (ex) ali- 

qua re lub aliqua re; pro aliquo 
lub pro salute alicujus; z nast ne 
i tryb: łącz.; stąd; o tem, co na¬ 

bawia niepokoju, troski, cpes, tr 
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mor, fagi, metus; la rita tyran- 
uotum omnia sollfcita, 

BoUlferrsma, i, u. (od sollus = 
totus), pocisk mały z żelaza. 

Bolliitlmum, patiz solistimum. 
Solec, patrz Soli. 
BoloecUmua, i, m. błąd w połą¬ 

czeniu wyrazów pod względem 
gramomtycznym. 

Solon i Solo, Sni*, «*. jeden z sied¬ 
miu mędrców Grecy!, prawodaw¬ 
ca Ateński. 

Bolonlua, a, um, nazwa okolicy 
w Lacyum; irrf in Solonium. 

Boler, 1. pocieszać, inopem; spea 
me aolatnr; sprawiać algę, łago¬ 
dzić, amorem tesładina, iaerimas 
alicujos; metom. 

Bolca, Scis, szorstki. 
BoUtitiSlla, e, do przesilenia dnia 

Z nocą należący, tempus, dies, 
nox; ortus sołis; orbis, zwrotnik; 
stąd: ę) należący do słońca, sło¬ 
neczny, bj letni, tyczący się opa¬ 
łów, solstitiali tempore. 

Solsttttnin, ii, n. przesilanie dnia 
z nocą, miano*, letnie, czas naj¬ 
dłuższych dni; stąd: lato, upał, 
aolstitiam pecori defeudite, 

Bolum, przyit. patrz soltu. 
Solum, i, n. grant, posada, dne, 
podłoga, stopa u nogi, podeszwa 
b obawia; poet. sklepienie nieba, 
astra tenent ceelcete solum; zwy¬ 
kle: ziemia, ponere membra solo; 
solo aeąuars, zrównać z ziemią; 
a solo erertere; ad solom dirue- 
ze: colombae riridi sadere solo; 
solom agri; s. patrise; a. natalr, 
przysłowie: qoodcamqo6 lob q«od 
is solnm renit, et aa myśl pa¬ 
dnie; często: solnm rertere, mn- 
taie (o wygnańcach). 

Solontluua, a, om, patii Solo*. 
Solna, a, um, 2. przyp. sollBs, 3. 
soli, sam jeden; ęoeerit ez eo 
solo, wypytuje jago samego (na 

oaobaości, sam na tam); o miej¬ 
scowości: lecą sola, samotne, bez¬ 
ładne, poste; 2) fnytł, solum, 
tylko, jedynie; non solom,— sed (e- 
tiam), nietylko, - ale (nawet); non 
a, — sed ne quidem, nietylko,— 
lecz ani nawet; non a., — sed vix, 
nietylko,—lecz zaledwie. 

BoUis, ontis, L miasto w Sycylii; 
stąd: Soluntfnus, i, w. micsśkar 
nlcc tego miasta. 

Bolnte, pnyit. swobodnie, podług 
upodobania, moren; bez trudno¬ 
ści, łatwo, dicere; niedbale, mi- 
lites s. agentes. 

Botatio, oois, j. rozwiązanie; 2) 
wypłacenie, rerom creditarnm; ao- 
lotione impedita; 3) łatwe, swo¬ 
bodne wymawianie, s. llngnae. 

BolOtua, a, om. rozwiązany; stąd: 
t) wolny od długów, nieobdlużo- 
ny, praedia; b) oratlo, mowanie- 
wiązaua, proza; rerba, nieskrępo¬ 
wane pewnemi formami; numeri, 
wiersze różnym wymiarem według 
upodobania poety pisane; o mów¬ 
cy. solntissimus in dicendo; ad 
dicendum, sposobny, zdolny, od- 
znacząjący się łatwością wysło¬ 
wienia; cl wolny, swobodny, ani- 
mos; s. lega; niozmoszony, nieo- 
jęty datkiem, reniebant sohiti ad 
oansas; w słój myśli; wyuzdany, 
rozwiozły, risos; prastara, rolun- 
tss, libido; dj leniwy, opieszały, 
gnnśny, s. et mollis in gęsto; eo 
solotiore córa, z tern większą obo¬ 
jętnością; zbyt ulegający, ienitas. 

SoLro, soivi, aolatum, rezwiązaó, 
odwiązać, nodum; zwolnić, po¬ 
puścić, frena; 2) soirers ancoram 
lob parem Inb samo s., podnieść 
kotwicę, odpłynąć; takie: e. a 
terra, e perta; rersom zamie¬ 
nić wiersz na prozę, poet; 3t za¬ 
płacić, wypłacić, pecuniam debi- 
tam, credftam; litem aesttmatam; 
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a«a aticnum, lub samo s., cfal pro 
rectare solrerent; solrendo non 
essn, nie być w możności zapła¬ 
cenia; 4) s. dotrzymać sło¬ 
wa; beneficiusfl, wywdzięczyć się; 
yota Jovi, wypełnić ślub uczy¬ 
niony Jowiszowi: justa paterno 
fuucri, ostatnia oddać posługę, 
sprawić pogrzeb; capite poenas, 
przypłacić życiem; — przenoś, a) 
uwolnić, aliąuem cura et negotio; 
dritatem religione; aliąuem legi- 
bus; poet: nec Bntnlos eolro (nie 
wyliczam}; bj w zlej myśli: osła¬ 
bić, aliąuem lub membra alicu- 
jue; eolri morto lub samo solri, 
umrzćć; e) rozwiązać, objaśnić, 
odgadnąć, captioea; carmina; dj 

zgwałcić, zerwać, pacom, foedus; 
znieść, zniszczyć, morem; stać się 
bezwstydnym, pudorem. 

SoranictUóetis, a, u os , ospały, 
snem zmorzony. 

Somnlfar, ora, erum, sprawujący 
sen; śmiertelny, renennm. 

Somak>, 1. mieć sen, marzyć, de 
aliąuo; aliąnid; 2) bredzić, mó¬ 
wić lub myśleć bezzasadni . 

Sommimur ii,' *• sen, widzenie 
we śnie, somnil intarpretatio; — 
pjrzeneś. brednie. 

Bomnus,i, m. sen, spanie; post: 
somnos dneere spać, albo nśpić; 
soraao lnb per somnnm, we śnie; 
ta eomais ridere, m.azyć: śmierć, 
soamus longus; ospałość, nioczyn- 
ność, dediti somno, te somnum 
• Tigiliis canrersa ciTitas; poet.: 
noc, dies somnrsąne; primo so¬ 
mno, w pierwszym śnie, na po¬ 
czątku nocy. 

SonibOia, o, brzmiący, dźwięk 
wydający; 

Bonus, i<ns, mocny dźwięk wyda¬ 
jący, eonefca. 

Benipes, pćdis, w». wydający ton- 
tent nogami, n poet. o konin. 

Sonitua, us, nt. dźwięk, tnbae; 
trzask, Olvmpi, piorunu; flsm- 
bm; nosti sonitns nostros (in di- 
cendo) piorunowanie. 

Bonńrluo, a, nm, wydający dźwięk 
szelest, s. tnpndinin. 

Sono, sonui, sonTtnm (takż.e: sona- 
tnrns) 1. wydawać dźwięk, łoskot, 
brzmieć, tyinpana sonnerunt; ciao* 
sica; sznmićó, marę, stlrae; ina- 
ni roce, czcze słowa wymawiać; 
plectro a., grać, nec rox hominem 
sonar, głos nie jest podobny do 
ludzkiego; feminoum sonare, śmiać 
się po kobiecetnn: raucum, chra¬ 
pliwy glos wydawać; 2) opiewać, 
wspominać, te carmina nostra ®o- 
nabnnt; ataTos s. (chełpić się), 
poet; helia; na słr. bier. siro 
mendaci lyra roles sonari; znaczyć, 
qnid sonet haec toi. 

Sonor, 5ris. m. dźwięk, szczęk, 
szelest, szum, sonorem dant sil- 
rae: saeva sonorlbns arma. 

Eonóruo, a, nm, brzmiący, szu¬ 
miący, buczący, flumlna, tebpe- 
stales. 

Sons, sontis. winny, kary godzien, 
neeitup. winowajca, złoczyńca. 

Boatieua, a, urn, ważny, znaczący. 
Bontu, i, iw. dźwięk, brzmienie; 
dulcis s. complet anres; sonns 
nerTOTUEi, chordas. l-eddit; poet.: 
słowo, reddebot lnb edidit ore 
soaos; o mewie; unc meneetoo- 
nno relapeuo; e glosie.: s. oygni;— 
przenoś, speeób przedstawienia, 
sonis blondis adire. 

Sophón*, Ss,ć. południc wo-zaolio- 
dnio część Armenii. 

Bophietes, ae, i sophista, ae, m. 
sofista, który ze zdań pozornie 
prawdziwych wyprowadza fałszy¬ 
we wnioski, w ogóle: krętacz, 
mataes. 

Bopłiooles, l, m. tragik Grecki, 
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atą<3: SophoclSus, a, urn, do So- 
foklesa odnoszący się. 

Bophus, o, nm. mądry, rseczoio. 
mędrzec, u poet. 

Boplo, 4. uśpić, aliquem; somno 
sopitus, lub samo sopitus, uśpio¬ 
ny;— przenoś, ignis sopitus, ukry¬ 
ty w popiele; virtus sopita sit; 
stąd; odjąć czucie, edurzyć, ali- 
quem; qnies copita, mocny sen: 
mero sopitus, pijany. 

Bopor, órig, m. mocny, głęboki 
sen, poet. w ogóle; sen, perpe- 
tuus, śmierć; także: ospałość, gnu¬ 
śność, animi corporisque; 2) śro¬ 
dek sprawujący śpiączkę, napój 
śmiertelny, patri soporein dare 
medicos coCgit. hostis 

SoporStue, mocnym snem ujęty, 
Soporiter, era, erum, usypiający, 
sprawujący sen, papaver. 

Sopóro, 1. nadać własność usypia¬ 
nia, ramus ri soporatus Ktygia: 
2) uśpić, odjąć czucie, uspokoić. 

Sopórus, a, nm, sen sprawujący, noc. 
Sór*, ae, i. miasto Wcisków; stąd: 

SorSnus, a, urn, Soranski, rze¬ 
czom. Sorańezyk. 

Bor&ctó, is, ». góra w Etruryl. 
Sorbeo, sorbui, sorptum, 2. poły¬ 

kać, brać w siebie płyn, pochio- 
nywać, fluminasorbeutura torra;— 
przenoś. aliquid animo; odia, stra¬ 
wić , znosić cierpliwie. 

Borbum, i, ». jarzębina, jagoda. 
Sordeo, sordui, 2. być brudnym;— 
przenoś, być w pogardzie, sordent 
tibi munera nostia; cuncta prae 
campo sordent 

Sordes, is, i. często w licz. mn. 
sordes, inm, ż. brud, plugastwo; 
2) odzież brudna, znak smutku, 
żałoby, nieszczęśliwego położenia, 
jacere in lacrimis et sordibus; 
eordes reorum; — przenoś, a) o 
iudziacb, wyraz wzgardy: motłocb, 
gawiedż, apud eordem urbis et 

faecem; podłość, stan wzgardliwy, 
bominis; fortunae et ritae; h) ha- 
niebne prowadzenie się, podłość, 
skąpstwo, chciwość, juditum: do- 
mesticac; mens oppleta sordibus. 

Sordeeco, ćre stawać się brudnym, 
contrectatus (liber) ubt inanibns 
sordcscere Yulgi coeperts; — prze¬ 
noś. iść w pogardę. 

Sordidatus, a, urn. w brudnem, 
źatobncin odzieniu, maestum ac 
sordidataui seucm. 

Łśordide, Jir://st. brudno; — prze¬ 
noś. skąpo, podle, nikczemnie. 

Bordidua, a, nm, brudny, pluga¬ 
wy, poet: wędzony, okopcony 
terga suis; w brudnej odzieży, 
squalore sordidus; — przenoś, li¬ 
chy, nikczemny, butno; perjurium 

3orex, Icis, m. gatunek myszy 
ostropysk. 

Sorites, ae, m. =z acen ns, gatu¬ 
nek wnioskowania, gdy do po¬ 
przednich założeń coraz nowe się 
dodają i z nich dopiero wypro¬ 
wadza się wniosek. 

Soror, dris, ż. siostra, poet.: wy¬ 
raz pieszczoty, przyjaciółka; w licz. 
Minóg. Parki, tres sorores; Mu¬ 
zy, doctae ».; Furye, ripereis ciet 
Stygia de ralle sorores, poet. 

SororiiMs, ae, m. siostrobójca. 
Borórius, a, urn, od siostry; do 
siostry należący. 

Bors, sortis, i. los, losowanie, 
conjicere aliqnid in sortem, loso¬ 
wać o co; sorte dncere, losem 
wybierać; sors mea eiit; także: 
ut sors ezcidćrat, jak los wypadł; 
sortibus de aliąuo consulere, de- 
clarare; ci sorte prorincia ereriit, 
sorte agros assignare; eitra sor¬ 
tem, bez losowania; sortes dejec- 
tae sunt in gaieam; s. miscere, 
ducere; odpowiedź wyroczni, sors 
oracttli; responsa sortium; sortes 
Lyciae (Apollina Licyjskiego), drc- 
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ta® per cannina sortes; sortem im- 
plere; — przenoś. aj udział, u- 
czestnictwo w cze®, in uullam 
sortem bonorum natus; b) los, 
przeznaczenie, dola, neecia men» 
sortis fururae; iniqua ł. hominis; 
nitra rires sortemqiie oenectae; a. 
mali incidit alicui, spotkało nie¬ 
szczęście; «. communi* periculi; a. 
ferrea tttae, poet.; c) etan, oko¬ 
liczności, stoennki, humana; mor- 
talis; non tttae eortis homo; ho¬ 
mo ultimae sortis; neme, quam 
mbi sortem ratio dederit, Ula con- 
tentns airat; dj stopień, prior, 
eecunda, prima son fetor sodales; 
ej urząd, sortis neceositndd; nun- 
qnam affuit, nisi sorto (z urzędu, 
z powoda urzędu); cecidit custo- 
dia sorti, poet.; fj kapitel daoy 
na procent, sortem ex*ol»ere. 

Sortilócuii, a, nm, prorocki, wiesz¬ 
czy, Delphi; neciow. wieszczek. 

Sortio, 4. losować; soTtitas, a, nm, 
wylosowany; stąd: sortito, a) przez 
losowanie; oj trafem, losem, z prze¬ 
znaczenia. 

Sortlor, 4. ciągnąć losy, losowaći 
mter se; 2) przech. aj losować o 
co, losem wybierać, przeznaczać, 
prorinclam, tribus; dicas (sędziów); 
— przenoś, a) wyszukiwać, wy¬ 
bierać, fortauam ocnlis; matńmo- 
ninm poet.; fi) rozdzielać, dzielić 
się czćm, regnum in plebem; la- 
borem; periculnm, łices, poet b) 
losem otrzymać, peregrinam pro- 
rinciam: regna vini, poet; w o- 
góle: otrzymać, dostać, amicum 
casu; mcditerranea Asiae. o zwie¬ 
rzętach: praecipitia ingenia. 

Sortitio, ohis, i. losowanie, wy¬ 
bieranie losem, provindarnm; prae- 
TOgatirae. 

Sortito, patrz sortio. 
Bortitus, us, m. losowanie. 

Sosina, a, nm, nazwisko BzymcMe- 
go rodu. 

Sospos, pftis, nienaruszony, nie¬ 
uszkodzony, sospites redieront a 
bcllo; sospites ad auos rostituit; 
pomyślny, szczęśliwy, cursus. 

Bospita, ae, i. wybawicielta, przy¬ 
domek Junony. 

Soi pito, 5re, zachować kogo zdro¬ 
wo, wybawić od zgnby, proge- 
niem. 

Boter, 5rU, ». zbawca. 
Boti&tes, lnb Sontiates, um, m, 

lud w Gallii akwitańskiej. 
Bp. skróć. = Spurius. 
8pódlx, Tcis, m. gałązka palmowa 

odłamana z czerwonawym owocem; 
stąd: przym. cisawy, kasztanowa¬ 
ty, poet 

Bpftdo, Cnis, m. rzezaniec. 
Bpargo, sparsi, sparsum, 3. sypać, 
rozsypywać, posypywać, numos 
popisie; nuces; semina humo (siać); 
ciskać, miotać, rzucać, tela; roz¬ 
ciągać, manus, rozrzucać, arma 
per agros; corpora; se tote campc 
sparserunt, rozszerzyli się, rozsy¬ 
pali się po calćm polu; ae in fu¬ 
gom, rozpierzchnąć się w uciecz¬ 
ce; rozpędzać, aper spargit canes; 
sparsi barbari; rozdzielać,fratres; 
sparserat fama nomen per urbes 
Argolicas, sława rozniosła, roz¬ 
głosiła; spargcre roces in rulgns 
ambiguas, rozsiewać wieści; roz¬ 
lewać, odorem jneundum lato; 
omnia, qnae gerebam, spargero 
me in orbis tetra* memoriam: 
trwonić, marnotrawić, spargos tua 
prodigns, o budowlach: pluribus 
locis sparguntnr, stoją w wielu 
miejscach, tu i owdzie; wszystko 
po większej części u poet; z przyp.' 
6 posypać, humnm foliis;—prze¬ 
noś. aurora noto spargebat lumine 
tcrras; nox coelum sparsit astris, 
literae bumanitatis sale sparsae; 
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2) skrupiać, polewać, zwilżyć, 
zmoczyć, corpns flmiali lympna; 
lacrima farillam amid; haustu 
sparsus aquarnm on fore; poet; 
nakrapiać, pstrzyć, alas colo* 
nbus. 

Sparsus, a, om, rozrzucony tu i 
owdzie rozproszony, aparsts tngu- 
riis habitatu; geos sparsa per or- 
bem; crines lub capilli, rozpusz¬ 
czone; 2) naknpiasy, pstry, an¬ 
gola maculis sparsus. 

Sparta, ae, i Spart®, es, i. głó¬ 
wne miasto Lakonii; stąd: a)Spar- 
t&nus, a, om. Spartański, i Spar- 
tani, oram, m, Spartticzykowir, 
b) SpartUtes, ae, m. Spartańczyk. 

Bparulns, i, m. gatunek ryby 
morskiśj, zlotolwzcz, płaszczka. 

Spania, i, m, ryba morska, zło* 
toleszcz, płaszczka. 

Bparus, i, m. i sparum, i, n. ga¬ 
tunek pocisku, sparo eminus per- 
cussns. 

Spatior, 1. przechadzać sit, swb 
nmbra; lentis passibus; 2) roz¬ 
szerzać sit, alae spatiantes, poet. 

Spałióse, pnytl. obszernie, daleko. 
Spatidsua.a, nm, obszerny, prze¬ 
stronny, rozległy, ogromny, w od¬ 
niesienia do czasu: długi, nox, 
tempns, aevnm, 

Spatium, ii, fi. przestrzeń miejsca, 
rozległość, odległość, szerokość, 
długość, sp. non est agitandi; sp. 
iocorum; liberum sp. dare; apatio 
aeqno abesse: paribns spatiis; tan- 
to apatio; s. itineris; sp. confics- 
re; Strata miliom spatio: sp. hos- 
tis; sp. aąuarum; sp. riae; sp. 
maris; tantum relictum erat spatii: 
in spatinm, wzdłuż. Stąd: 1) w od¬ 
niesieniu do przestrzeni: a) droga, 
podróż, dinudium spatii confe- 
cent; medio in spatio; miejsce 
przechadzki, ad Ula spatia nostn; 
spatio silrestria; przechadzka, duo- 

bus spatiis tribnsre factis: bj za¬ 
wód, plac do gonitwy w cyrku; 
decurso spatio; eąuns ad e&mpi 
sudabit spaUa; quadrigae adduat 
in spatia, przysporzają kroku, 
poetą przestrzeń, drogą, którą 
przebiegają gwiazdy; — przenoś, 
zawód, sposób żyda, przedmiot, 
którym się kto zajmuje, defensio- 
nis; gioriae; w odniesieniu do cza¬ 
su: przeciąg, spatia omnis tempo- 
ris; sp. dlei; totidem dierum spa¬ 
tio; sp. annoram; sp. deliberandi; 
en. non est ad aUquid; sp. dare 
alicui rei; nihil spatii conjiciendi 
alicui dare; sp. ad dicendum ha- 
bere; breri spatio; qnnmeritsp., 
utrumque praestabo; wymiar cza¬ 
su w wierszu, trochaeus, qul est 
eodem spatio, quo ćhoreus; 3) 
rzadko: sposobność. 

Bpeolfttim; pnytl. -w szczególność}. 
Speotee, et, i. wejrzenie, rzut oka, 
prima specie; zwykle: 2) biernie, 
widok, postać, kształt, sp. hama¬ 
na rera, horrlbilis, nora: sp. cam- 
porum, corporis, eiercitns, au- 
spiciorum, narium i t. p.: piękny 
kształt, piękność, corporis, armo- 
rum, raccae; trinmpho mazimam 
speciem captira arma praebuerc; 
sp. candorque coeli, także: obraz, 
posąg, sp. JoTis; obraz we śnie, 
consuli Tisa est sp. Tiri; sp. Apol- 
linis per somnum oblata est; noc- 
turna; wyobrażenie, własność, sp. 
boni riri; libeTtatis; optima sp. 
dicendt, ideał wymowy; gatunek 
względem- rodzaju (genua), na- 
rinm longarnm sp.; często: pozór, 
majoris multitudinis sp. accidit 
bostibns; speciem defensorom prae- 
bere, speele alicujns rei, pod po¬ 
zorem; sp. honesti habere; sp. scur- 
rantis; sp. sapientis gerere; per 
sp., sub sp.; specio lub in spe¬ 
ciem, z pozoru; ad sp., na pozór. 
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Spodllam. i, m. narzędzie chirur- 
giczne do szukania głębokości 
tany. 

Speoimen, lais, n. próba, dowód, 
ingeuii; sp. dare; wzór, przykład, 
ideał, innocentiae, prudentiae, hu- 
mauitatis, saliB, leporis, suari- 
tatis. 

Speolo, speiri, spectum, 3. wi- 
dzićć. 

Bpeoióae, przytl. okazale, nado¬ 
bnie. 

Spedósus, a, um, piękny, nado¬ 
bny, muiier; znaczny, znakomity, 
familia, okazały na pozór, roca- 
bula, titutus; rera potine quam 
dictu speciosa- 

Bpect&billa, e, widzialny, widomy, 
corpns coeli; campus; 2) godny 
widzenia, okazały, auro sp. Nio- 
be, poet. 

Speot&cutum, i, «. widok, wido¬ 
wisko, rerum coelestinm; laetum; 
triste, luctuosum; locum specta- 
culo capere; ad sp. ludorum in- 
vitare i ad sp. Teuire; spectacn- 
lo alicui esse; sp. alicul praebe- 
re; sp. gladiatorium; sp- sceuae; 
spectaenlorum apparatus, sp ap- 
paratissimum i t. p; 2) w licz. 
»n. miejsce, z którego się patrzy, 
siedzenie w teatrze, rcsonant spec- 
tacula plansn. 

BpeoMtio, finis, i oglądanie, pa¬ 
trzenie; 2) doświadczenie, próba. 

Speot&tor, oris, m. przypatrujący 
się, rerum coelestium widz w tea¬ 
trze, spectatores plaudite; illcce- 
bris ®rat el grata noritate moran- 
dns spectator; znawca, oceniacz. 

Spetitrlz, Icis, i. przypatrują¬ 
ca się. 

Bpeot&tus, a, um.-znany, doświad¬ 
czony, homo; dnces rirtnte belli- 
ea spectati; dni spectatae virtutis; 
2) znakomity, zacny, Tir specUtis- 
simus. 

apectio, Sńis, i. przypatrywanie 
się; 2) wglądanie, rozslrząsame, 
consules habent spectioncm, mają 
prawo oceniać, czy można przypu¬ 
ścić wieszczbę. 

Specto, 1. poglądać, patrzeć, przv- 
patrywać się. aliąilid; ludos, fa- 
bnlam; ad ludos spectandos, spec- 
tatum veniunt; qnum spectatum In¬ 
dos iret; 2) doświadczać, próbo¬ 
wać . spectator m ignibns aurom; 
stąd: przenoś, hunc igni spectatum 
arbitrantnr; nobilitatem; 3} o po¬ 
łożeniu miejsca, kraju, domu: łe- 
żćć w jakiej stronie, orientem, oc- 
cidentem; castra; sepulerum; ad 
orientem solem; ad (in) meridiem; 
ad fretnm, in Etniriam, inter oc- 
casnm solis et septeutrionem; Bel- 
gae spectant in septentriones; poet.: 
te adiersum; — przenóś. a) sta¬ 
rać Się o co, mićc co na wzglę¬ 
dzie, zmierzać, dążyć do czego, 
locum probandae Tirtutis suae; ur- 
ma, fugam, tempus, rein, mores; 
ad suain magis gloriam quam ad 
salutem reipublicae; ad concor- 
diam; plebs ad defectionem; tak¬ 
że; rem apectaro ad arna, ad se- 
ditioucm; często: spectat aliquid 
eo lub buc. nt-; quo igitur liaec 
spectat oratio; hoc longe alio speć- 
tabat, atąue-, to zmierzało do cze¬ 
go innego zupełnie, niż-; bj uwa¬ 
żać, oceniać, a!iquem ez aliqua 
re; aliquid in aliquo. 

Bpeotrum, i, n. zjawisko, strach, 
widmo. 

1. SpScula, ae, i■ (od spes) mała 
nadzieją. 

2. SpSoule, ae, i. (od specio) straż¬ 
nica , praedónum adrentum Signi- 
ficabat ignis c specnla; poet. w o- 
góle: wyniosłość, montis; — prze¬ 
noś. in speculis esse, czuwać, miód 
baczność. 

SpeouUtor, 6ris, m. będący na cza 
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ta eh; szpieg; — przenoś, badacz, 
naturae 

Bpeoulatórius, a, nm, należący 
do czat, naris lub navighim. 

SpeculŁtrii, Icis, i. przypatrująca 
się, wywiadująca się, Furiae spe- 
culatrices et rindices scelerum. 

Speoulor, 1. spozierać, przypatry¬ 
wać się, in omnes partes, poet.; 
zwykle: przech. z przyp. 4 wyba- 
dywać, wypatrywać, czatować, 
omnia; alicujns consilia; także ze 
zdań. względ , ut specularetur, quae 
fortuna esset 

Bpeoulum, i, a. zwierciadło; quo- 
ties in speculo te rideris alterum, 
zobaczysz siebie zmienionego; in 
speculo lympharum Tidit simula. 
crum suum, poet., w przezroczy¬ 
sty wodzie, — przenoś, obraz, po¬ 
de bieistwo, wizerunek, infautes et 
bestias putat speeula esse naturae. 

Specu*, us, m. i n. jaskinia, gro¬ 
ta; kanał podziemny, wodotok; — 
przenoś, przestwór, alri, rulueris, 
w poet [poet. 

Bpetaeum, i, *. jaskinia, grota, 
Speluno*, ae, i- jaskinia, grota, 
alta, rasto immanis hiatu; vasto 
submota recessn; spelnncis abdi- 

dit a tria. 
Bperoheos. i -los lnb -us, i, m. 
rzeka w Tessalii; stąd: c) Sper- 
chei*. Wis, i. tycząca się Tzekl 
Sp. SperchionMes.ae, m. miesz¬ 
kający przy rzece Sp. 

Bperao, sprSri, sprćłum, 3. odłą¬ 
czać, oddzielać; stąd; odrzucać, 
gardzić, lekce ważyć, aliquem lub 
aliquid; z tryb. bez. deferri, poet; 
apretus, wzgardzony, non spernen- 
dns, zasługujący na uwagę, nie 
do odrzucenia, auctor. 

Bpóro, 1. spodziewać się, »Mćna¬ 
dzieję, omnia ex Tictoria; praesi- 
dium, ńctoriam ab aliquo; magna 
aliq«X w; meliora; tuae literae 

recte sperare jubent (mlćć dobrą 
nadzieję); ut spero, jak się spo¬ 
dziewam; de aliqua re; bene de 
aliquo; z 4 przyp. i tr, bez., spe¬ 
rare, se impetraturos, 2) bać się, 
lękać się, id quod non spero; haec 
spero robis molesta Tideri; dolo- 
rem; at sperate deos memores fan- 
di atąue nefandi. 

Bpes, spei, i. nadzieja, nfność, re¬ 
ra, iuanis, faisa; z przyp. 2 li- 
bertatis; spes est in robis, na 
was polega nadzieja; esse in ma¬ 
gna spe, mićć wielką nadzieję; 
in spe esse, spe niti, duci, te- 
neri, spodziewać się; quod nul- 
la habeo in spe, czego się wca¬ 
le nie spodziewam; adotescens sum¬ 
ma© spei, bardzo wielkich nadziei, 
wiele obiecujący, poet; przedmiot, 
na którym polega nadzieja, spes 
gregis; sp. iidissima Teucrum; 2) 
nadzieja uosobiona, jako bogini n 
Bzy mian; 3) obawa, spe omnino 
senna, auiiliorum. 

8phaera, ae, i. kula; o kołowym 
biegu ciał niebieskich. 

8phinx, Sphingis, i. dziwotwór 
.w kształcie kobiety. 

Spioa, ae, r i spicmn, i, *. i 
Spicus, .i, m. kłos; 2) gwiazda 
w konstellacyi Panny. 

Bploeu*, a, um, kłosiany, serta, 
messis, u poet. 

Bpioilegiuni.ii,«. zbieranie kłosów. 
Bpioo, 1. zaostrzać (w kształcie kło¬ 
sów); na 8tr bier. wypuszczać kłosy. 

Spioulum, i n. ostrze, kończatośó 
pocisku, strzały, sam pocisk, strza¬ 
ła, spicula contorquent; infesto 
spiculo petit; curvo direiit spien¬ 
ia cornu; żądło, spicula eiacuuut 
rostrls, poet 

Spioum, spicos, patrz spica 
Spina, ae, ś. cierń, kolec, także, 

krzew ciernisty, kolczaty, 2) koieo 
u jeżi, szczecina; 3) ość rybia. 
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humus spinie cooperta piscium; 

4 i kość pacierzowa, duplei ag4ur 
per luinbos spina; — przenoś, a) 
o żądzach i troskach; spiuas ani- 
uio erellcre; b) w rozprawianiu 
zbyteczna subtelność, coś rażące¬ 
go, nieprzyjemnego, disseremli, 

partiendi ■ defaniendi* 
Bpinetum i, **. ciernisto. 
SpŁneus, a, uu>, cierniowy _ 
Bpimfer, era, erum, ciernisty, któ¬ 

ry wydaje ciernie. 
Bpinóaua, a, urn, ciernisty, pełen 

cierni, kolczaty; - przenoś, zbyt 
subtelny, chropowaty, nieprzyje¬ 
mny, zawiły, oratio; genu* disse- 

rendi. . , Jsk,e' 
Spinttier, ćris,»- przezwisko Bzy m- 

Bplnua, i, *• tarnina. 
Bplra, ae, ś. zakrzywienie, kłąb 

zwijającego się węża, w spiram 

ae colligit anguis. 
SptribUiń, e, oddychalny, powietrz¬ 

ny, corpus, natura; poet.: do zj- 

cia służący, lumen coeli- 
Bpiraculum. i, kanał oddechowy. 
Bpiramentum, i, n. otwór, prze- 
chód powietrza, spiramenta rela- 

lat; płuca, spiramenta ammae le- 
tali Tulnere rumpit, poet. 

Spiritus, us, m. ciąg powietrza, 
wianie, powiew, Boreac; 2) od¬ 
dech, powietrze, aer spiritu duc- 
tus;. spiritum reddere; spiritus an- 
gustior, krótki oddech; uno spiritu 

yolri posse, jednym tchem; 3) duch 
żywotny, życie, spiritum reddere, 
effundere, auferre, adimere; ad 
eitremum spiritum, do końca ży¬ 

cia; 4) duszą, morte carens spi- 
mus; dum spiritus hos regit ar- 

tus, u poet.; 5) także o osobach: 

carissimi sibi spiritus; 6) duch, 
diTinus, natchnienie bóstwa, duch 

prorocki, entuzyazm, poetas quasi 
dirino spiritu inflari; także: uspo¬ 

sobienie umysłu, tenuis u., hosti- 

BpUndeo 

lit; feroces; odwaga, spiritus fa- 
ccre, dodać odwagi; mianow. duch 

wzniosły, wzniosłość myśli, regius 

sp. i regii sp.; spiritum ahcui al* 
ferre; w złej myśli: duma, wy¬ 
niosłość, zuchwalstwo, rnapos 

sibi spiritus surnere; sp. alicui 
incessit; spiritus patricii, tribu- 

m cii; Tir ingentis spiritus. 
Spiro, 1. wiać, powiewać, dąc, 
zephyri spirant; uotus ab axe; a 
Pontico mań; 2) oddychać, dum 

spiraró potero; poet.: iguibus sp.; 
rat e pectoTe flamma; spirantia 

exta, parujące, ze świeżo zabite¬ 

go btdlęcia, freta spirantia, szu¬ 

miące; stąd a) życ, ab co spi- 
rante defendi; exc.udent alii mol- 

lius spirantia aera, posągi, które 

zdaje się, że są żywe; także: spi¬ 
rantia signa; poet.; — przenoś. 
videtur Laelii mens spirare in sciip- 

tis; bj być natchnionym, odzna¬ 
czać się duchem poetyckim, quod 

spiro ot placeo, tuum est; tragicum 
spirare, odznaczać się wzniosłością 

tragiczną; 3) woń wydawać, wy¬ 
ziewać, thymbra graviter spirans; 

ambrosiae comae divinum spirar 

rere odorem; 4) — przenoś, być 

zajętym mocDO jakim przedmiotem, 
żywić w sobie myśl jaką, oddy¬ 

chać czem, immane; majora; quac 

spirahat amores. 
Bplase, przysl. gęsto, 2) powoli, 

zwolna. 
Bplaso, 1. zgęszcz&ć, często co je¬ 

dno po drugićm robić. 
Spisana, a, um, gęsty, nubes; co- 

ma; coinae arborum; 2) powolny, 

nierychiy, entus. 
Bpieu. enis, m. śledziona. 
Bplendeo, ero, błyszczeć, jaśnieć, 
in mensa temu salinom;—przenoś, 

odznaczać się, być w świetnym 

stanie, Tirtus splendet per se sem- 

per. 
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Spiendesoo, splendui, 3 zaczynać 
jaśnieć, błyszczćc, nabierać bla¬ 
sku, vomer: coeluin flammi; — 
przenoś, sp. oratione. 

Spiendide, pni/gl. jasno, z bla¬ 
skiem; 2) wyraźnie” zrozumiale, 
loqui: 3) okazale, świetnie, orpa- 
re conrivium; aetatem oiigere 

Splendldus, a, nm, jasny, błysz¬ 
czący, eandor; 2) wyraźny, Tor, 
dobrze brzmiący, Yerba, nomen; — 
przenoś, świetny, okazały, znako¬ 
mity, homo, chitiu • oratio; o- 
ques, rir. 

Splendor, Oris, m. blask, jasność, 
anri, flammae; 2) czysty, przyje¬ 
mny dźwięk, Terboram; — prze¬ 
noś. świetność, okazałość, znako¬ 
mitość, gpl, ac dignitas vitae; e- 
qncster; auimi; także, ozdoba, or- 
dinis. 

Spwletium, ii, a. miasto w Urnbryi; 
stąd: Spoietlnus, a, um, Spole- 
tyński i Spoletlni, orum, m. Spo- 
letynowie. 

Spollatio, ffnis, i rabowanie, zlu- 
pienie, sacrorum. 

SpolUtor, óris, m. łupieżca, rabtiś, 
tcmplornm. 

Spoliatrir, leis, i. t», która zaj¬ 
muje się Tabnnkiem. 

Bpoli&tus, a, um, ogołocony, zlu- 
piony, wyzuty, biedny. 

Spolio. 1. obnażyć, aliquem: cor- 
pns; w ogóle: ogołocić, złu pić, 
zrabować, aliquem aliqua re; fa¬ 
na, domos. 

Spolium, ii, n. skóra ze zwierzę¬ 
cia zwleczona, zdarta, leonis. po- 
endis; w licz. mn. szczegół, broń 
zdobyta na nieprzyjacielu, bino- 
ram occisomm hostia tu: sp. cae- 
sorum legere; poet.: o zwycięstwie: 
spolia ampla referre, także: wszy¬ 
stko, co się nieprzyjacielowi za¬ 
biera, łup, zdobycz, sp. classium, 
agrorom i t p.; w ogóle: wszelka 

grabież, wydarcie komu czego, 
natura non patitur, ut aiioram spo- 
liis nostras facaltates augeamus. 

Sponda, ae, i. podstawa, wiąza¬ 
nie łóżka, sofy i t. p . poet: łóż¬ 
ko, sofa, se composuit sponda. 

Bpondailum, ii, n. wiersze, które 
śpiewano podczas ofiar. 

Spondeo. spopondi, sponsum, 2. 
ślubować, przyobiecywać uroczy¬ 
ście, zobowiązywać się do czego. 
aliquid (alicui); alinuid contr* cs- 
put aiicnjus; pro alique (ręczyć): 
aliquid proaliquo; de aliqno; sp. 
sibi. obiecywać sobie; anirais 
(z pewnością się spodziewać); stąd: 
sponsus, a, nm, przyrzeczony, za- 
ręczony-,tkczow. poślubiony, oblu¬ 
bienice, poślnbiona, oblubienica: 
sponsum, zaręczenie; 2) rokować, 
zapowiadać co z pewnością, inge- 
nium magnum spondebat rirum. 

Spondeua, i, m. miara w wiersza 
mająca dwie zgłoski długie 

Spongia, ae, i. gąbka; 2) gatunek 
pancerza. 

Spoos, spontis, i. chęć, wola (uźy- 
wa się tylko w przyp. 6) sponte, 
mea, tna i Ł d. lub samo sponte; 
aj z własnych pobudek, dobro¬ 
wolnie, sam z siebie, sua sponte 
oonreninut; także: magis popala- 
rium qnam sua sponte; sam przez 
się; b) bez pomocy, bez przyczy¬ 
nienia się czyjego; ignis sua spon¬ 
te exstingnitur; non sua sponte 
sed eornm anzilio; e) sam w so¬ 
bie, qnae res sua sp. scelera- 
ta est. 

Sporna, ae,ż. patrz spondeo. 
Sponsftlls, e, tyczący się zaręczyn; 
neazow. sponsalia, inm, n. zarę¬ 
czyny, sponsalibus rite factis; 2) 
uczta z tego powodu, sp. praebni. 

Sponsto, ónts, i. uroczysto przy¬ 
rzeczenie, obietnica, w przedmio¬ 
cie sądowym: zobowiązanie się, że 
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ten, kto sprawę przegra, pewną 
gnomę przeciwnikowi swojemu 
wypłaci, sponstonem facere cnm 
aliquo; wincere spoosione lub spou- 
sionorn, wygrać zakład; facere pa¬ 
com per apousionom; ślubowanie, 
sp. roti. 

Bponaor, cris, m. poręczyciel, pro 
Pompejo; de mea roluntete. 

Bponanm, 1, n. — sponsio. 
Bponana, i, s». patrz spoodeo. 
Bponans, us, n. uroczyste zape- 

wuienie, zaręczenie. 
Bpoate, patrz spons, 
sport*, ao, i■ kosz. 
SporteUa, ae, ż. koszyk * jedze¬ 

niem; 2) zimne jedzenie, cia¬ 
sta i t p. , , 

Sportfila, ae, i. koszyk z jedze¬ 
niem, 

BprCtio, Suis, i. pogarda. 
BprOtor, 8ris, n*. wzgatdzieiel, 

deorum. 
Sporna, ae, i- piana, apumaa ia 
ore agere, pienić się; poet: apu- 
mas aalis aere ruebant. 

Bpnmeeeo, Bre, zaczynać się pie¬ 
nić, si spnmeseaut a*quora remo. 

Bpnmens, a, run, pienisty, zapie¬ 
niony, torrens, amnis. 

Bpumtter, era, erum, niosący, wy¬ 
dający pianę. 

Spoino, 1. pienić się, pianę to¬ 
czyć, aper, pocnla spamantia lac- 
to; 2) proch. pianą okrywać, spn- 
mate saia, poet; — przenoś, spn- 
mans ex ore soełu*, tchnąpy zbro¬ 
dnią. 

Bpotaćtms, a, urn, pienisty, pe¬ 
łen piany, undae. 

Bpuo, spni, spfilnm, 3. pluć; 2) 
przech. wypluć. 

Bpuroe, prtyit. nieczysto; — prze¬ 
noś. brzydko, haniebnie, dioere. 

Bpnrcttia, ae, 1 -es, Bi, ł. nieo- 
chędćfltwo, plugastwo. 

Bpuroo, 1. brudzić, pln|ttiu 

Bpurons, a, um, brudny, plugawy; 
2) brzydki, niedobry, tempestas:- 
przenoś. aprosny, wszeteczny, ha¬ 
niebny, heluo spurcissimns. 

Spnrius, a, nm, z nieprawego lo¬ 
ża*. 2) Spurius, ii, m. imię Bzym- 
skie. 

Bputataions. a, um, wzgardy go- 
dzieo. 

Bontom, 1, w. ślina, plwociny. 
SquUso, sąualui, 2. być wyschłym; 

o roli: leśćć bez uprawy, squa- 
lent ahductis arra colouis; być 
brudnym, fosdgia turpi squale- 
bant musco; być okrytym żałobą, 
sqna)ebat ciTitas; 2) połyskiwać, 
Iorica sąualens auro. 

SqoaUds, przytł. chropowato, bez 
ozdoby, squalidius definirc. 

Sąualidu*, a, um, nieochędoiny, 
brudno ubrany, obleczony żało¬ 
bą, reus; o mowie; bez ozdób, sed 
qui» squalidiora sunt, adhibeaduś 
erit quidam orationls nitor. 

Bąualor, 8ris, chropowatość; 2) 
brudy, nieezystość, homo squalu- 
ris plenus; brudna odzież, żałoba, 
restis squaloTe obsita. 

Bunałus, i, tu. żarłok, ryba morska. 
Squhna, ae, i. łuska; poet.: zbroja 

mająca blaszki zachodzące na sie¬ 
bie naksztalt łuski. 

Squime*u, a, um, luskowaty, au- 
guis. 

Bauamigtr, era, oram, luskowaty, 
mający na sobie łuskę. 

Sauamdaos, a, um, luskowaty, po¬ 
kryty laską, draco; squamoso cor- 
pore plsoes, 

Btabiła, arom, ś. miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Stabiłnus, a, um, na¬ 
leżący do Stabii; Stabianum, i , u- 
posiadłość wiejska przy tćm mio- 
ćci&a 

BtabUtmen, tnis, i stabilimontum, 
i, *. środek umocnienia utwierdze¬ 
nia, regni. 
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Stabiiio, 4. utwierdzić, umocnić, 
wtaśe. i przenoś, stipites; rempn- 
blicam; lcges. 

Stabilis, e, mocny, mocno stojący, 
niechwiejący się, pes; pngna, kie¬ 
dy się walczący mocno trzyma 
w miejscu, nie ustępując na krok;— 
przenoś, stały, trwały, niezmienny, 
amicus, auimus. 

Stabilitas, atis, i. mocne trzyma¬ 
nie się, wytrwałość, pcditum in 
proeliis; — przenoś, stałość, trwa¬ 
łość , niezmienność, amiciti&e, for- 
tnoae. 

Stabiiio, Sie, stać w oborze, albo 
mieć gdzie swoje stanowisko, Cen- 
tauri in foribus (Orci) stabulant. 

S tabu lor, 1. stać na stajni, w obo¬ 
rze , mieć gdzie swoje stanowisko, 
siedlisko, pccudes multaestabulan- 
tur in antris. 

Bt&bulum, i, n. stanowisko, miej¬ 
sce zatrzymania się, a) zwierząt: 
stajnia, obora, łożysko, knieja; 
ó) ludzi: gospoda, dom gościnny. 

Stadium, ii, ». staje, miara dłu¬ 
gości wynosząca 125 kroków; stąd: 
zawód, przestrzeń do wyścigów. 

Staglra, orum, a. miasto w Mace¬ 
donii; stąd: Stagirttes, ae, m. Sta- 
giryta (Arystoteles ze St.). 

1. Btagno, 1. (od stagnum), wyle¬ 
wać z brzegów, występować z ko¬ 
ryta, eflnso stagnantem flnmine 
Kiitun; 2} być zalanym, pokrytym 
wodą, orbis stagnat paludibns; 
moenia oppidi stagnabant; 3) 
przech. loca stagnata paludibns. 

2. Stagnc, 1. zatrzymać, pozbawić 
rucbn, bitumine aqn& stagnatur;— 
przenoś, wzmocnić, zabezpieczyć, 
se adrersus insidias, u pózn. pis. 

Stagnum, i, n. woda atojąca, ba¬ 
gno, jezioro, kałuża; u poet. w o- 
góle: woda, stagaa refusa radia; 
per mazima Nerei stagna; także: 
kanał, sztuczne zabranie wody. 

Btaruen, Tnis, n. o.-iowa, nić po¬ 
dłużna na krosnach w tkania; pa¬ 
smo; w ogóle: nić, przędziwo, sts- 
mina ducere rersato fitso; torque- 
re digitis, prząść; stąd: nić życia, 
przeznaczenie, st. fatalia; także: 
stróna muzyczna, stamina docto 
pollice sollicitat. 

etannuin, i, n. cyna; 2) mieszani¬ 
na ze srebra i ołowiu. 

Btata mater =: Vesta- 
Statirius, a, um, stojąc odbywa¬ 
jący się lnb działający, miles, któ¬ 
ry w walce mocno się trzyma na 
miejscu bez cofania się; comoedia, 
której treść jest łagodna, spokoj¬ 
na; stąd: statarius, ii, m. aktor 
występujący w takiej sztuce; tak¬ 
że: orator st., spokojny, nienno- 
szący 6ię namiętnie. 

Btatóra, ae, i. waga. 
BtatieUi, orum, n. lud w Liguryi; 
stąd: a) Statiellas, atis, do Sta- 
cyellów należący, ager, bj Statiel- 
lates, um, i Statiellcnses, ium, n. 
mieszkańcy miasta zwanego Aquae 
Statiellorum lnb Aquae btatiellae. 

Statim.przytł. wnet, zaraz, natych¬ 
miast , primo statua adrentn arceir. 
rcćipit; z wyrazami: ac, atque, ut, 
ąnuin, quam, simnl ac, statim ut 
simaltatem deposuimus; statim itu- 
rum, simnlac tradidisset, 

tstatlo. 6nls, i. stanowisko, we 
wzgl. woj.: placówka, straż, sta- 
tiones portu disposnit; equites ex 
statione; statiouem agere, habere, 
in statione esse^ być na straży i t. p.; 
w ogóle: miejsce pobytn, siedlisko 
lndzi i zwierząt, *st. mea Athenis 
nnne placet; apibus st. petenda; 
miejsce zdatne do zarzucenia ko¬ 
twicy, port, zatoka, statio tutis- 
sima nautis; małe lida cariais, — 
przenoś, stanowisko obowiązek, de 
statione vitae disćedere; in ata tlo¬ 
ne manere; nt stalioDem turo- 
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dae reipnblicae janioribas mau- 

darent 
St&tlwus, a, nm, do stanca prze¬ 
znaczony, praesidinm (załoga); ca¬ 

stra st. lub samo statira, oram, 
k. obóz na czas dłuższy, habere 
statira; także: stanowisko dla o- 

krętów. 
Stator, Gris, m. (od sisto), wstrzy¬ 

mujący, zbawca, przydomek Jo¬ 

wisza, bujns urbis et imperii. 
Stator, oris, m. sługa urzędnika na 

prow incyi. 
Statua, ae. i. posąg. 
Statumen, inis, w. to, co służy za 
podporę; w licz. mn. szpoiigi u 

okrętu — costae navium. 
Statuo, statui, statatum, 3- stawić, 

postawić, aiiąilem in tado; anto 
oculos: captiros in medio; crate- 
Tas; robora legionum circa portus; 
wystawie, wybudować, statuom, 

tropaea, tahernac.ulum, tnmuluin, 
opera, urbern; — przenoś, utwo¬ 
rzyć, ustanowić, regnum; ozna¬ 
czyć, przeznaczyć, sibi finem con- 

silii, finem gloriac, tempus collo- 
quio; dies est statutus comitiis; 

etatu to tein porę; także: aliąueni 
regem (obrać królem, osadzić na 
tronie, u późn. pis.); stąd: posta¬ 

nowić co względem kogo, zawy¬ 
rokować, rozstrzygnąć, de aliąuo; 
gr»vius in aliquenr, contra ali<|uero; 
z nast. zd. pyt., neque possnm sla- 
tuere, utrum-; polecić, ze spój. ut 

lub ne i tr. łącz. statuerunt, Ut 
nares consccnderent, statuitur, ne 

sit Creta proTincia: powziąć za¬ 
miar, orzedsięwziąć, postanowić 

z tr. bez. belli finem facere; de- 
certare; lub z ut i tr. łącz.; wy¬ 
stawiać sobie, mniemać, z 4 prz. 

i tr. bez., landem statuo essu ma- 
rimam; sibi ezspectandum statuit. 

Statflra, ae, i wielkość, wyso¬ 

kość, wzrost 

Status, a, om, imiesł. od sisto 
Statua, es, m. stanie, erectus, pro¬ 

ste trzymanie się; illo statn sta 
tnam fieri roluit, w tój postawie, 
w tym okładzie ciała; st minax, 

groźna postawa: statu morere hos- 
tem, zmnsić do odwrotu; — często 
przenoś, stan, położenie, okolicz¬ 

ności , flebilis; vitae statnm nsquo 
ad senectutem obtiuore; quum in 
hoc statu res osset; nihil setnper 
sito statu manet: dc statn nostraa 

dignitatis est discedendum; stan 
pod względem nrodzonia, agna- 
tionibns familiarum distirgunntur 

status; st nullnm habere, nie 
mićć jnż nic do stracenia. 

Stella, ae, i. gwiazda; u poet. 
gwiazdozbiór, także: słońce st. 

screna. 
Stellans, tis, gwiaździsty, nor, 
coelum; — przenoś, błyszczący, 

geminae. 
Stellatis campus lub ager, okolica 

w Kampanii: stąd: StellatTnus, a, 

u in, tyczący się tój okolicy. 
Stellatus, s, im, gwiaździsty, ob¬ 
sypany gwiazdami , przenoś. Ar¬ 

gus, stooki; ensis błyszczący, u 

poct. 
stelUfer, era, erum, gwiaździsty. 

Steltio, ónis. m. gatunek jaszczurki. 
Stercoro, l. gnoić, nawozem uży¬ 

źniać, agrum. 
Steroulinum, i, w. gnęjćjwka. 
Stercus, oris, n. gnój, nawóz. 
Bterilis, e, niepłodny, nieżyzny, 
ager, arena; sterilis diu palus ap- 
taque remis; — przenoś, próżny, 
bezkorzystny, labor, także: nrbes 
stildiorum steriles; 2) pozbawia¬ 

jący żyzności, robigo, poet. 
Sterilita*. Stis, i. niepłodność, a- 

grorum. 
Stomax, acis, zrzując.y, eqnus. 
Storno, strSri, strHtum, 3. a) roz¬ 

ścielać, sestes; rozsypywać, aro- 
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łam; strata poma; b) położyć, po¬ 
walić, eorpora; quidam somno 
trrati; ae st. rozciągnąć się, roz¬ 
łożyć się, in litore; także: na str. 
Wer., ziemi ferarum ritu; często: 
stratus humi; ad pedes I t. p.; 
po*t: membra sub arbuto stratna; 
o) wyciąć, pobić, silraa dolabris; 
oania ferro; pecos ferro; caede 
riros, otrati caede bostes; poet.: 
tupokoić, Tentos; obalić, ariete 
muros, moenia; poet.: a cnlmine 
Trojam;—przenoś. zniszczyć, znę¬ 
kać, afflictos se et stratos esse; 
corda parorstravit i tak często o 
postow;dj równać, gładzić, locum; 
aotpuoraąnis (żarn. aąitarum); pon- 
tiun, Bspokoić wzburzone morze; 
wydać równo, wybrakować, viam 
Appiam; elitom siłice; emporium 
iapide; aemitam saxo quadrato; 
neczow. strata, ae, i. droga bru¬ 
kowana, u póżu. pis.; ostać, po¬ 
siać, łectum; tricliuinm; osiodłać, 
eqaora; e) u poet. i pćźn. pis. 
w ogól.: pokryć, okryć, foliis ne- 
ŁttB; rioos floribus; solum teiis; 
torrara caosi strarere jurencl; erant 
itiuera strata sarcinig; omnia cae¬ 
de Persarum. 

Sternuo, sterani, kichnąć; — prze¬ 
noś. trzeszczćć, pryskać, lumen. 

Sternutamentnm, i, n. kichanie. 
Stertułlus, ii, m. filozof szkoły 
Stoików; stąd: Stertinius, a, out, 
do Stertyniusza odnoszący dę. 

Sterto, sterta! t 3. chrapać. 
Btheoólna, i, m. syn Kapaneusza 

1 Ewadny, jeden z Epigonów; 2) 
król Ligurów, ojdec Cyknnsa. 
Stąd: a) Sthenelójns, a, nm, do 
Stenela odnoszący się; h) Sthene- 
lóis, idis, i. od Stenela pocho¬ 
dząca. 

Btigmatiac, ae, ». piętnćm nazna¬ 
czony niewolritk. 

StUla, ae, i; kropla. 

StłlUoidium, ii, «*. woda kropla¬ 
mi spadająca z dachu, okap; 2) 
rynna dachowa. 

Stillo, I. kapać, spadać kroplami, 
deiliccstiilabhut melis; 2) przeeh. 
wypuszczać krople, rorem ex ocu- 
lis, płakać, poet. 

Btilus, i, «t. pal, słup; 2j narzę¬ 
dzie u dawnych ostro zakończone, 
u wierzchu zaś spłaszczone; ostrym 
końcem pisano na tabliczkach wo¬ 
skiem powleczonych, a płaskim 
zamazywano, czyK gładzono, gdy 
tego była potrzeba; stąd: saepe 
stilum rertas, często poprawiaj; 
3) pisanie dla wprawy, stiloa ep- 
timns dicendi effector; ctile for- 
manda oratio est; §L eierdtatns; 
4) sposób pisania; orationes piene 
Attico stilo scripiae; reliąnt stilo 
majore diccnda snnt; 5) sdli cae- 
ci, ćwieki ostre ukryte w ziemi, 
dla wstrzymania natarcia, zapędu 
jazdy uieprzyjadelskićj. 

Btlmula, ae, i. przezwisko Semeh. 
Stimulo, 1 kłóć bodźcem; — prze¬ 

noś. a) pobudzać, zachęcać, ad 
arma; stimntatus irS; anta gloria 
animam stimulabat; bj dręczyć, 
niepokoić, aliquem dies noctesquc: 
stimulatus dolore. 

Btimulus, i, m. kolec, bodziec, 
de poganiania zwierząt; parce sti- 
mnlis, nie poganiaj; - przenoś. 
u) zachęta, pobudka, bodziec, eti- 
mulos alicui admovere, subjecta- 
re; animam stimulis gloTiae oen- 
citare; ingenio stimulos subdere 
fama sołct; bj udręczenie, niepo¬ 
kój, doloris, amoris stirauli; 2) 
w licz. mu. “ stili, patrz stilus, 5. 

Btłpatio, Snis i. skupienie, zgęsz- 
czeuie; stąd: natłok, mnóstwo, 
liczuy orszak. 

Btlpfttor, óris, m. należący do or¬ 
szaku , do straży przyboeznćj, Ale- 
zander praemiUebat de stipatori- 
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bat suis, qui-; taki© w znaczeniu 
wzgardliwem: Catllina omnium 
flagitiosorum circum ee tanąnam 
stipatoram catertas habefc.it; sti- 
patores corporis; armiger Catillnae 
stipator corporis,. signifer sedi- 
tionis. 

Stipendlirius, a, nm, hołdowni¬ 
czy, opłacający daninę, ciritates; 
mw. stipcndiarii, hołdownicy; 
2) żołd pobierający, eohortes; sti- 
pendiarii facti sant. 

Stipendlum, i , n. podatek, dani¬ 
na, sb imponere, pendere lnb 
forze, remittcre, exigere; atipeu- 
dio liberari; kara, anod me aa- 
net sb poet.; 2) iołd, płaca dla 
żołnierzy, stipandie militum; Sti 
pendia merere lnb mereri, służyć 
wojskowo; honestis stipendiis ud- 
litare, znakomity stopień w woj¬ 
ska zajmować; stąd: lata służby 
wojskowój, wyprawa wojenna, sti¬ 
pendia facere; primum stipendinm 
merrnt; stipendio octavo frnigi; 
milites stipendiis confeotit lnb e- 
meritu, którzy łata przepisane wy¬ 
służyli. 

Bttpće, Mis, m. kół, pal, pień; 
u poet.: drzewo. 

8«po, 1. napychać, natłoczyć, mai¬ 
la; stąd: stśpatu# zgąszczony, ści- 
śniony, skupiony, phalanz; (irae- 
«a; poet.: pełny, curia patribus; 
2) otoczyć, opasać, senatom arma- 
tte; stipatas lictoribus; equitibas; 
o licznym orszaku: stipatus choro 
juTentuiu; satellitum torba stipan- 
te; magna stipante caterra. 

Stipe, sfipis, i. składka pieniężna 
na cześć jakiego bóstwa, ofiara, 
dar, stipem Apollini conferre; jał¬ 
mużna, st- cogere, żebrać; do¬ 
chód, zysk, hortum ezigua cole- 
re stipe. 

sttp&ia, ae, Ł żdiblo, łodyga; 
słoma. 

Stlpul&tio, ćnis, ż. uroczysta zo¬ 
bowiązanie się, przyrzeczenie, si¬ 
ne ulla stipnlatione. 

Btipulatiunoula, ae, ż. zdrobn. od 
stipulatio. 

Btiputor, 1. domagać się przyrze¬ 
czenia formalnego; 2) przyrzec 
formalnie, aliquid; także bier. sti- 
pulata pecunia. 

8ttri&, ae, ż. sopel lodu. 
Sttrpittu, przyit. z korzeniem; 

z gruntu, do szczętu, całkowicie, 
extrahere. 

Stirps, stirpis, i. (u poet. także m.) 
pień z korzeniem lub bez korze¬ 
nia, młode drzewo, płonka, krzew 
Stąd: — przenoś. 1) o ludziach: 
aj ród, familia, generosa; se or¬ 
tom ab antiąua stirpe Teucrornm; 
dzieci, potomstwo, potomkowie, 
plemię, magna de stirpe nepotnm; 
stirpem augere; neque stirps po- 
test mihi deese; stirpem interime- 
re; ex sua stirpe funus; sb ho- 
rainum sceleratorum; bj plemion- 
nik, naczelnik rodu, familiam 
a stirpe ad bano aetatem ordi- 
ne numerarit; 2) źródło, począ¬ 
tek, przyczyna, malorum omnium, 
łirtutis; wrodzona własność, przy¬ 
miot, Galiicos adhuc, nondum e- 
zoleta stirpe geutis. 

Bttra, ae, i. kozica u pługa. 

Sto, steti, atstum, 1. stać, o żyją¬ 
cych i nieżywot. istotach, często: 
in alląuo loco lub ad aliquem lo¬ 
cum; mnros stare; signa stant ad 
impluriam; dassis stat in porta; 
ohstapui steierantqae comae; stąd: 
u poet. z przyp. 6 stant lamina 
flammi, oczy zaplomieńione; vi- 
des, ut alta stet nire candidum 
Soracte, bieleje od śniegu; kosz¬ 
tować, z przyp- 6 centom talen- 
tis; mnlto sanguine Tlctoria stetit; 
haad liii stabant parto hospiti*;— 



Sto 816 

Przenoś. pericul* stant circa ali- 
(jnem, zagrażają; stare a lub pro 
lub cum alii|uo, należeć do czy¬ 
jego stronnictwa; pomagać komu; 
także: in partibus alicujus: prze¬ 
ciwnie: adrersus lub in aliquem, 
być czyim przeciwnikiem; cum 
aliquo adrersus aliquem; 2) z wy¬ 
rażeniami okrcśiająccmi; a) stać 
spokojnie, niewzruszenie, o lu¬ 
dziach, zwierzętach, okrętach, wo¬ 
dach i t. p, placidnm stat marę; 
diu pugma neutro inclinata stetit; 
regnum fraterna stare Concordia; 
dum stabat regno incolnmis, do¬ 
póki miał powagę, znaczenie; bj 
dotrzymać placu, nie ustępować 
z miejsca, in aliqno loco; in gra¬ 
du stetimus, nie cofnęliśmy się: 
tkwić, stetit hasta medio tergo; 
1£*t«r ossa et costas; — przenoś, 
zostać, utrzymać się, ntinam res- 
publica stetiss'et, quo coeperat statu; 
respublica sut rirtułe sua; si stare 
non possunt, corruaut; stamns ani- 
mis, jesteśmy stałymi, niezachwia¬ 
nymi; o aktorach i sztukach sce¬ 
nicznych: utrzymać się, podobać 
*ię, secnrus, cadat an recto stet 
fabuła talo; być przeznaczonem, 
postanowionym niezmiennie, stal 
stu cuiąue dies; tempus agendae 
rei nondnm stare; stat alicui sen- 
tentia; z tr. bez., Hannibali sen- 
tentia stetit pergere, Haunibal po- 
•tanowil iść dalćj; także: stat lub 
•tat alicui z tr. bez., mihi stat ale- 
re morbum desinere; stare in ali- 
quo Inb aiiquo, in Ascanio stat 
cura parentis, troskliwość ojca 
zwrócona jest na Askaniusza; utrzy¬ 
mać się, zostać przy ezem, obsta¬ 
wać, dotrzymać, in fide; suis ju- 
dlciis; dedreto alicujus; promissis, 
pacto i t. p.; nakoniec: stare per 
aliquem, być na zawadzie, z nasi. 
quominus, quin lub ne i tr. łącz 

Stragulus 

por milites non stefisso, ne Tin- 
cerent, żołnierze nie byli winni, 
nie byli powodem. 

Stoeohades insulae, gromada wysp 
przy Gallii Narboncńskiej. 

Stoious, a, um. Stoicki, do filozo¬ 
fów zwanych Stoikami należący; 
rzeczom- Stoicus, i. m. Stoik; 
przytl. Stoice, po stoickn. 

Stola, ae, i. długa suknia, którą 
nosiły znakomite Rzymianki. 

Stolide, przysl. niedorzecznie, nie¬ 
zgrabnie. 

Stoliditas, 3tis, niedorzeczność, 
niezgrabność, głupstwo. 

Stolidus, a. on, niedorzeczny, 
niezgrabny, 2) bezczynny. 

Btomachor, 1. dąsać się, gniewać 
się, być cierpkim, złościć się. 

Stomaohóae, pnyst. trniewliwie, 
cierpko. 

Stomaohóeus, a, um, gniewliwy, 
eques; gniew inb niechęc obja¬ 
wiający, genus acuminis; literae 
stomachosiores. 

Stomaohus, i, m. kanał pokarmo¬ 
wy, często żołądek, jejuuus, ae- 
ger, lassns, latrans; — przenoś. 
aj smak, ludi apparatissimi, sed 
nou tui stomachi, nie podobają się 
tobie; b) gniew, niechęć, drażli- 
wość, stomachum facere lub mo- 
rere alicui, pobudzać do gniewu; 
in aliqucm stomachum erumpere, 
wybuchnąć z gniewem. 

Storea, ae, i. mata ze słomy, si¬ 
towia i t. p. 

Stribo, 5nis, m. zćzowaty; 2) imię 
Rzymskićj familii 

Strftgea, is, i. (od sterno) wywró¬ 
cenie, obalenie, wycięcie, tseto- 
rum, arborum; porażka, zniszcze¬ 
nie, strages edere, oiere; 2) gru¬ 
zy, rozwaliny, kupy, st armorum. 

Stragulus, a, um (od sternnj dó 
pokrycia służący, restis; pokrycie, 
kobierce, materace: ruceoto. gtra- 
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gulom, i, *. pokrycie na stół, 
sofę i t. p. 

Stramen, Tnie, n. (od sterno) sio 
ma; podścielka ze słomy. 

Stramentioius, a, nm, słomiany, 
ze słomy, casa. 

Btramentum, i, ?». słoma, mierz¬ 
wa, podścielka, słoma na dach; 
2) pokrycie, materac. 

Btrammeus, a, nm. słomiany, ze 
słomy, casa; str. Qnirites, posta¬ 
cie ludzkie, bałwanki ze słomy, 
które corocznie topiono w Tybrze 
zamiast ludzi. 

Strangulo, 1. dusić, aliąnem: — 
przenoś, trapić, dręczyć, dolor, 
poet. furyny. 

Strangflrla, ae, i. zatrzymanie 
Strata, ae, i. patrz storno 
StrategSma, Stis, n. podstęp wo¬ 
jenny; 2) w ogóle; podejście, 
zdrada. 

Btratonicóa, ae, i. miasto v Ka¬ 
ry!; stąd; Stratonicsnsis, c, nale 
źący do tego miasta. 

Stratom, i, n. (od sterno), pokry¬ 
cie, posianie, kobierzec,materac, 
łoże, membra stratis reponnnt. 

Btratua i strari, patrz sterno. 
Strenue, pnytl. rześko, ochoczo, 
szybko, skrzętnie, obrotnie, dziel¬ 
nie, narigare, arma capero, do- 
mns aedificatnr strenne. 

Btrennitas, Stis, i. rzeskość. obrot¬ 
ność, szybkość, dzielność. 

Btrenuus, a, nm, obrotny, przed- 
siębierczy, dzielny, szybko dzia¬ 
łający, str. inertia nos eiereet, 
wielka gnuśność, poet. 

Btrepito, Sre, szelest, szmer, dźwięk, 
łoskot i t. p, wydawać. 

Strepitus, ns, m. szmer, dźwięk, 
hałas, chrobot, łoskot, citharae, 
rotarnm, majore etrepitn castra 
moren jubet. 

Strepo,strepuf,strepłtum, 3. szelest, 
szmer, dźwięk, łoskot i t. p. wy¬ 

dawać, ranco stropuemnt cornua 
canto*, także: anres strepnnt cla- 
moribns. krzyk obija się o uszy: 
strepit murmnr* eampns, szelest 
rozlega się po polu; przech.: haec 
qmun streperent. 

Btrla, ae, i. żłobkowanie, wydrą¬ 
żenie. 

Striotim, pnytł. ciasno, obcisło; 
stąd: krótko, ulotnie, pobieżnie, 
dicere perscribere res gestas. 

etrlotura, ae, i. massa żelaza pod 
miotem. 

Strlctus, a, am, ciasny, janua, 
poet. 

Stridi o, i slrido, sindi, ere i Sre, 
syczeć, bellua Lernae horrendum 
stridens; stridentia tingunt aera 
lacu. poet.; szumieć, str. silrae, 
marę; Aąuilone procella; skrzy- 
pićć, chrobotać, stridentia plaustra. 

Stridor, Oris, n. brzęk, szczęk, 
ferri tractaeąne catenae; świst, 
szum, Aąuilonis; skrzyp, sorrae, 
rudentum* sykanie. 

Stridulus, a, um, skrzypiący, plan- 
stra; świszczący, telum. 

Btrigillc, is, i. drapaczka, narzę¬ 
dzie używane od Rzymian do wy¬ 
cierania ciała w kąpieli. 

Strigósus, a, um, chudy, equus; — 
— przenoś, o mówcy: oschły, mó¬ 
wiący bez ozdób. 

Stringo, strinzi, strictum, 3. ści¬ 
skać, ściągać, strictus nodus; stric¬ 
te matutino frigore rnlnera; strin- 
gebant rincula pedes, krępowały; 
2) obcinać, obrywać, ścinać, folia 
ex arboribus, frondes, rubos; hor- 
dea, comas i t. p.: 3) gladium, 
fermm str, dobyć oręża; poet.: 
stringitur jambus in hostes, poet.;— 
przenoś, rem inglurle, strwonić; 
4) u poet. i w ogóle u póżn. pis.: 
lekko dotknąć, drasnąć, trącić, 
przebiedz, przelecićć, juga mon- 
tium; ultima Aslae, sumrnas un- 
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<jas; meta* Interiera roli; 5) lek¬ 
ko maić, tela stringentia corpns;— 
przenoś, przejąć, wzruszyć, ani- 
mnm; skazić, pectora delicto; no¬ 
men. 

*chodz*ić *r*’ Z*ro^<a postępować, 

1. Strizc, stngis, i. pt*k n0ony, so¬ 
wa (kozodój). 1 

2. Strix, strigig. * żłobkowanie 
snycerskie. 

Btrdphados, im, f. dwie wyspy 
na morzu Jońskićm, gd/ie prze¬ 
bywały Harpije, 

etrophium, ii, chnsika niewiast 
Kzymskich do pokrycia piersi 

Btrophłus, ii, *». król Focydy oj¬ 
ciec Piladega. 1 r^rt. 

Btruotor.Cris, tn. budowniczy, mu- 
BtruołOra, ae, i. układ, uporząd¬ 
kowanie, budowanie, parietum; 
Str. astiqu*: 8) szyk wyrazów, str. 
ToriJOTum, carminis. 

Bhnem, ig, i. kupa, stos, llgnorom, 
laternm: 2) gatunek placków ofiar- 
nych; 3) oddział falangi. 

Struli, Tris, f. atós, kupa, sazeae 
Stroma, ae, i. wole u gardła. 
Btruo, strusi, structum, 3. skła¬ 
dać jedno na drugie, lateres; poet: 
arbores in pyrain; sita congestog 
ad sidera monteg; penum ordine 
longo; także: altaria donis dary 
na ołtarzach; 2) budować, muro¬ 
wać, stawić, acerrum, pyrain; 
toguria iatere; domum, templa, ag- 
geres; structum esse gazo;—prze¬ 
noś. zamyślać, układać co skry¬ 
ba, stawiać sidła, clam cousilia 
weuperandś regni; lusidias alicni; 
odiom in alios, ściągać nienawiść; 
qułd słruit? co knuje, co zamy 
śla? 3) szykować, urządzać, po¬ 
rządkować, setem, copiw, arma- 
tos in campo; torba. 

StrfltMo, ouis, i struthio camelus, 
i, m. struś. 

Btrfmo, i strymon, Snis, m rze¬ 
ka w Tracyi; stąd. Strymfinins, 
s, um, odnoszący się do Strymo- 
nn, w ogóle. Tracki. 

Btudeo, studni, 2. gorliwie się o 
co starać, łożyć staranie, zajmo¬ 
wać się czćm, z przyp. 3 pecu- 
niae, labori, Tirtuti; dlritiis ałi- 
cujus (starać się kogo zbogadć); 
poet.: z przyp. 2. non studet tui, 
nie dba o ciebie; z przyp. 4. id, 
unum; hoc unum i t. p; często 
z przyp. 4 i tryb. bez. gratom se 
Tideri studet; qui gess student 
praestare ceteris; także: z* spój. 
ut lub ne t tr. łącz., studebat. pt 
ezcluderet; ne solns esset, studni; 
albo 7. tyb. bez. stndeo sdre, 
pragnę wiedzieć, andlre; 2) we 
względzie naukowym: przykładać 
się, oddawać się, literis, alicni 
seientiae; 3) sprzyjać komu, re- 
bns Athcniensinm 

Btudiose, pnytt. gorliwie, usilnie, 
disccre, andire. 

Studiósus, a, um, ubiegający się 
za czćm, starający się o co, ma¬ 
jący w czćm upodobanie, z prz. 2. 
yenandi aut pilae; neinorum cae- 
disąue feriuae; florom; 2) chci¬ 
wie uczący się, oddany naukom, 
dicendl, literaruiu, doctriuarum, 
także w ogóle: uczący się, cehois. 
poet; 3) przychylny, sprzyjający, 
mei; existimationis raeae; riełonae. 

Studium, ii. n. chęć wielka do 
czego, usiiitość, ardore studio r©- 
ri reperieudi; summo studio di- 
scere; skłonność do czego, wyla¬ 
nie się na co, Sno quisque studio 
maxime ducitur, każdy się szcze- 
gólnićj powoduje swoją skłonno¬ 
ścią ; studiis alienjus inserrire. od¬ 
dać się czyim ulubionym zajęciom: 
st. partium, stronnictwo; nauka, 
zajęcie się nankami, in studiis ti- 
tam ągi; st jurto, dectrinae; stu- 
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di* liberalia, ciTilia; stndiis illis 
te d*re. 

Btnlte, przytł. głupio, nierozsądnie. 
Stultitł*, *e, i. głupstwo, niero- 
znm, nierozsądek. 

etnltos, *, om, głupi, nierozsą¬ 
dny, niebaczny; neczow. głupiec, 
atultonim pień* snnt o mnie. 

Btepa, patrz atuppa. 
BiopifiMio, fsci, fartum, 3 (na 
etr. bier. stupefio, fsotns, fieri), 
odmryć, w zadziwienie wprawić; 
stupefactua, zdumiony, o«lnpi*ly. 

Btapeo, stopni, 2. osłupieć, tra¬ 
cić zmysły, czucie, qu«tm semi- 
somnis stuperet; zdumiewać się, 
przypatrywać się z podziwieniem, 
in Tutko, in tabulis; poet: z 4 
przyp. domom stupet; stupendus 
podziwieni* godny; eapti (triłmni 
płebis) et stupentes *nimi, zdo- 
mieni; 2 i stawać się bezczynnym, 
ustawać, zatrzymać aię, stopentia 
membra, zdrętwiałe; stupuerunt 
Terba palato; stopente seditione. 

Btupaeeo, Ere, osłupióć, zdumie¬ 
wać się. 

Stupom, patrz stuppeos. 
Stopiditaa.Stis, i. głopstwo, nie- 
razom. 

Btunidua, a, om, odurzony, zdo- 
mi*ly, tępy, głupi. 

Stupor, aris, m. odorzenie, tępość 
oaysłn, zdumienie; 2) nieezułość, 
odrętwiałość, linguae; sensus; in 
corpore. 

Btappa, ae, i. zgrzeble, pakuły. 
Btappens, a, om, zgrzebny. 
Stupro, 1. zgwałcić, zhańbić. 
Btoprum, i, w. zgwałcenie niewia¬ 
sty, *Ł afferre, inferre lub offarre 
alicui, dopuścić się gwałtu; st 
snstinerc, ponieść gwałt; stupri 
consoetudinem babere cnm aliquo. 

Sturnue, i, fio szpak. 
Styglua, patrz Sty z. 
Stylus, patrz itilui. 

BtymphAloa, i -us, i, m. jezioro, 
rzeka i miasto w Arkadyi; stąd: 
Stymphalis, Tdis, i. należąca do 
Stymfalu, undae. 

Btyx, Stygis, i Stygos, i. źródło 
w Arkadyi; 2) jezioro lab bagno 
w krainie podzicmnćj, na które 
zaklinali się bogowie, Stygias ju~ 
rarimng undar, idee Stygłam pa- 
i nilem, dii cnjus jurare timent et 
fal len nwmen; 2) poet: kraina 
podziemna, piekło, aliquem ad 
Styga darelub mittere; stąd: Sty- 
gins, a, um, odnoszący się do 
Styksu, piekielny, locos Stygłoś 
aspicies; rex Stygius ac Pluto; — 
przenoś, straszny, smutny, w poet 

Sn Ida, ae. patrz snadne. 
Suadila, ae, i. bogini wymowy, 
takie: nakłanianie, namawianie. 

Buadeo, suasi, Masom, 2. radzić, 
alicui; snadere rtbi, przekonać 
się, nizi mihi ab adoiescentia sua- 
sissem, gdybym nie nabrał prze¬ 
konania; zwykle w znacz, przeeb. 
namawiać doradzać, legem, pa- 
cem; suadent cadentia sidera so- 
mnos (skłaniają do spoczynku); 
z tr. bez. suadebo incendere ode- 
res; m spój. ut łub ne i tr. łącz. 
lub samym tryb. łącz., suades, nt 
pętam: se snadere, Pbamabazo 
negotium darot. 

Hutdua, a. um, doradzający tu¬ 

czów. Siuda, ae, i. bogini rymo¬ 
wy, namawiania, przekonywania, 

suado, dnia, i. radzenie, mowa 
którćj przedmiotem jest doradza¬ 
nie, zachęcanie, s. legie. 

Buaaor, oris, m doradzę*, dedi- 
tienis, legis; repulsis malis sua- 
soribns. 

Suaaua, us, m. rada 
Huavitóquen», tis, przyjemnie mó¬ 

wiący. 
Su»vildqneatt*( ae, i. przyjemne 

mówienie. 
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Bandor, 1. całować, aliąnem. 
Suaris, e, przyjemny, miły, odor, 
sarno; priytl suare, przyjemnie, 
anare resonatlocus, poet 

Bnawłtaa, Etis, i. przyjemność, 
wdzięk, cibi, odorom; oris et ro¬ 
cie, sarmonom, hamanitatis. 

Stumter, przyst. przyjemnie, milo, 
ioqui; qnam a. roluptas sensibns 
blandiatnr. 

Suaritfldo, Inie, i. — snoritas. 
Sawtarn, ii, •. neta; 2) całus, 
suavium alicui dare. 

8ub, przytm. I) rządzi przyp. 6, 
na pyt. gdzie? pod, ossa ejns eub 
colomna siła sunt; s. terra habi- 
taro; s. pellibns hiemare; ritam 
e. diro agere; poet: silne inren- 
ta snb altis (w lasach); ridimns 
obscnris primam eob rallibne ur- 
bem; także: ze slow. oznaczające- 
mi poruszenie, snb jago mitterc; 
snb terra riri demiesi sont; poet: 
monte sob asrio; dla oznaczania 
bliskości: pod, tnż przy, snb mon¬ 
te esse, considere; s. moenibne 
esse; s. septentrionibns positnm 
esse (ku półnćcy); poet: Enrya- 
lumque Helymns seqnitnr, qno de- 
inde s. ip6o ecce rolat — Diores 
(tnż za nim); — przonoś. a) s. ar¬ 
mia esse, manere, habere legio- 
nes pod bronią; snb onere esse; 
legionem s. sacrinis adoriri, napaść 
na legion obarczony tlomokami; 
e. corona, e. hasta rendere; s. no- 
mine pacis bellnm latet; s. manu 
isse, być na doręcza; s. jactu te- 

li esse, na donośność wystrzaln, 
s. ocnlis, przed oczyma; s. sini- 
stra Britanniam relktam conspe- 
xit. na lewćj stronie; b) dla oka¬ 
zania podwładności: pod, snbali- 
quo agere, militare {pod czyjero 
dowództwem, pod czyjemi rozka¬ 
zami); s. eo, s. hoc (pod jego pa¬ 

nowaniem); a rege (za panowania 
króla); a imperio, regno, ditione 
atqne imperio alicnjns; s. tutela; 
c) n poet i póż. proz. pod, na, 
przy, Baccbi a nomie® risit, n- 
smiechnąl się na wspomnienie 
imienia Bachusa; s. hac conditio- 
ne; s. spocie renationis; s. belli 
dennnciatione; 2) w czasie: przy 
oznaczenia zdarzenia, które miało 
miejsce, a) albo jednocześnie z dru- 
gićm, podczas, za, w przeciągu 
qni s. diro Hadriano perpetunm 
composuit edictum; ne snb ipsa 
profectione milites oppidnm irntm- 
perent; li) albo w czasie zbliżo¬ 
nym, graniczącym, około, tnż 
przed, snb luce nrbem ingressus; 
ezcessemnt urbe snb adrentu Ro- 
manornm. II) z przypadkiem 4. 
przedmiotu: 1) w przestrzeni: na 
pyt dokąd? pod, s. jngum mitte- 
re; — przenoś, a) snb sensnm ca- 
dero; s. sensns enbjectns esse; s. 
judicinm sapientis cadcre; b) dla 
okazania podległości: pod, snb po¬ 
tentatem redigere; s. legis yiucu- 
la conjicere aliquid; c) przy ozna¬ 
czenia blizkości: pod, tnż przy, 
sub ipsnm mnrum fons prornmpe- 
bat; tub montem; s. aciemsncce- 
dere; arat firnem s. utrumque co- 
lonns; sub ictum Teisire; s. ma- 
nnm snbmittere; 2) w czasie: ma¬ 
ło co przedtem, pod, zaraz po, 
ku, około, snb ortum ferine lncis, 
prawie na świtania; sub nocłem. 
pod noc, s. resperum, ku wieczo¬ 
rowi; s. finem certaminis, pod ko¬ 
niec walki; s. haeo dicta, zaraz 
po tych słowach; s. eas (literas) 
statim recitatae snnt tuae. 

Subabaurde, przytł. nieco niedo¬ 
rzecznie. 

Subabsurdua a, nm, nieco nie¬ 
dorzeczny, zdrożny, opaczny, nie¬ 
stosowny. 



Sub&ooflso 823 Bubeo 

Bubwsctlao, 1. nieco obwiniać, ga¬ 
nić, discessum; aliqnem. 

Subaotio, óuis, i. ukształcenie, in- 
eenii. 

Bubagrestte, e, nieco wieśniaczy, 
mniej polerowny. 

Subalaris, e, będący pod pachą, 
tein m. 

Subamftrus, a, um, nieco gorzki, 
gorzkawy. 

Subarroganter, jirzysl. nieco du¬ 
mnie, hardo, zuchwale. 

Bubauacultc, kro, podsłuchiwać, vi» 
dentnr subanscultare, quae loquor. 

Subcent- patrz succent-. 
Bubom- patrz succin-. 
Subclsiw- patrz succisiv~. 
Subcontumellóse, pnyst. nieco o- 

belżywie, aliąuem tractare. 
Suboresoo, patrz succresco. 
Subarlspus, a, um, nieco kędzie¬ 
rzawy. 

Suboubo i subcumbo, patrz suce-. 
SubdebiUt&tus, a, um, nieco osła¬ 
biony; zrażony. 

Subdefieio, ere, powoli ustawać 
na siłach. 

SubdiftłcIUs, e nieco trudny, 
guaestio. 

Subdifitdo, ćre, mnićj ufać; nie¬ 
dowierzać. 

Subditioius, a, um, podsunięty, 
nieprawy, fałszywy. 

Subdo, didi, ditum, 3. poddać, pod¬ 
łożyć, ignes, sasa; z prz. 3. faces 
urbi, podpalić miasto; se aquis, 
zanurzyć się; calcaria equo, zwie¬ 
rać ostrogami,subditis calcaribue; 
radiis jaga subdita matutinis, le¬ 
żące w stronie wschodniej; stimu- 
los ingenio, dodać bodźca; ignem 
seditioui, podżegać do buntn; ali- 
cni spiritus, dodać odwagi; ali- 
cui. acriores ad stadia dicoudi fa¬ 
ces, zachęcie; podbić, ujarzmić, 
u póżn. pis.; 2) podstawić kogo 
w czyje miejsce, judicem in lo¬ 

cum alicujus; podstawić dla ostu- 
kania, aliquem iu alicujus locum; 
subditns filius. 

Subdóceo, Cro, poduczać, 
Subdóle, przysł. nieco chytro, zdra¬ 

dliwie. 
Subdólus, a, nm, nieco chytry, 
zdradliwy, podstępny, oratio- 

Subdubito, &re. wątpić nieco, te 
subdnbitare, qua essem — volun- 
tate. 

SabdGeo, dnri, ductum, 3. wycią¬ 
gnąć z pod kogo, zabrać, fiduin 
ensem capiti; nsnnąć, zabrać, ocu- 
lis snbdnci; lapides ex turrii ali- 
qnid fnrto, ukraść; mensam, po- 
cultim; zatrzćc, yestiginm; zwi¬ 
nąć, spuścić, cela; clam so; se 
de curriculo, usunąć się, wym¬ 
knąć się; poet: se subdncere col- 
les incipinnt, zaczynają się zni¬ 
żać, giuą dla oka, uprowadzić, 
wyprowadzić, odciągnąć, cohortes 
a deztro cornn; equites ex acie; 
copias in montem, in prorimum 
co!kun; in urbem; militos in pri- 
mam aciem; aliquem in concio- 
nem; snbdnci ex acie (potajemnie 
się oddalić); — przonoś. 8. ratio- 
nem, policzyć, zliczyć w jedno, 
obracbować, rozważyć; także: cal¬ 
cu los , summam; subducta ratioue, 
obrachowawszy, rozważywszy; 2) 
podciągnąć, podjąć, podnieść w gó¬ 
rę, cataractam in tantum altitn- 
dinis; tuuicas; 3) sprowadzić, ścią¬ 
gnąć na ląd, naves in aridnm Inb 
samo naves, classem. 

Subductio, ónis, i. wyciąganie 
okrętu na ląd; 2) obrachowanie. 

SubduruB, a, um, nieco twardy. 
Subódo, edi, 3. podjadać. 
Bubeo, lvi, lub ii. Itum, Ire, po¬ 

dejść, wejść pod co, tectum, 
&quas, Tirgulta, carom*, operta 
telluris; luna sub orbem solis sub- 
it; terram; schylić się dla dżwi- 
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gania czego, wziąć co na siebie, 
dźwigać, onus, iecticam; (ates¬ 
tem humeris i feretro, n poot;— 
przenoś, aj podpadać, dostawać 
si«, podlegać, verba sub acumen 
siali snbeant; b) być wystawionym 
na co, cierpićć, ponosić, dozna¬ 
wać, tempestaiem, labores, perl¬ 
eniem, dolorem, casum, poenas, 
jndicinm, inridiam, cruciatnm vo- 
Inntsrium i t. p.; poet.: cnrram, 
dać si« zaprządz; 2) nadejść, zbli¬ 
żyć ńę, ad urbem; ntoroa; na¬ 
paść, uderzyć po nieprzyjacielsko, 
Herbosnm, moenia; o wodzie: 
podpływać, rozlewać się pod czćm, 
nbi mazimo montes Trasimenus 
snbit;radicespetrae; lenitractn;— 
przenoś, napadać, snbennt morbi; 
przypominać co sobie, snbennt 
rerba, subit cari genitoris imago; 
snbit illius Iristissima noctis ima¬ 
ge; snbiit cogitatio animum; sn- 
biit Crensa ct demos; spes ani- 
mnm menm subibat (spodziewałem 
się); z 4 ptzyp. i tryb. bez.; 3) 
wchodzić, wstępować, włazić, do¬ 
stać się, collem, mnros; eodem 
amne s.; adrersum flnmen; poet.; 
orbem medium Mo* subibat (była 
północ); herbae snbennt, wyrasta¬ 
ją; 4) zająć czyje miejsce, primae 
legion! tertia snbiit; poet.: fnreas 
snblere colnmnae; snbiit argentea 
proles. 

Baber, Brie, *. drzewo korkowe. 
Snbf- patrz snff-. 
8ubg- patrz sngg-. 
Subhorridus, a, um, nieco szorst¬ 
ki, mnićj wykształcony. 

Bntńgo, Ęgi actum, 3. podbić, po¬ 
konać, ujarzmić, nationes, tertiam 
partem orbis terrarnm, enneta ter- 
rarnm subacta; 2) zapędzić, navcs 
ad castclinm; poet: ratem conto, 
popychać; przymusić, nakłonić, 
przywieść do czego, hostes ad de- 

Bnbjeotlo 

ditionem; famo ad deditionem; me¬ 
ta snbactus;insidiis; t te, bez. am- 
bitio mnltos falsos fieri subegit; ze 
spój. ut i tr. łącz., potest snbigere, 
ut seamet; 3) pędzić w górę.lem- 
bnm sdrerso flumine, poet ;4)npra- 
wiać, obrabiać, srraaratris; gle¬ 
ba*; ostrzyć, secures in cote, 
poet.; — przenoś, kształcić umysło¬ 
wo, boinines snbacti, ingeainm 
snbactnm. 

Subimpudena, tis mnićj wsty¬ 
dliwy. 

Sublnanls, e, nioco próżny, pusty. 
Bnbinde, pnytł. wkrótce potćm; 

2) raz po raz. 
Sabindo, ere, przydać, dodać. 
Sabineulatu, a, nm, trochę nie¬ 
dorzeczny, 

Bubłnyideo, Ere, trochę zazdrościć, 
aiicni: 2) trochę nlei awidzićó. 

Bnbineiauj, a, nm, nieco zniena¬ 
widzony, apud aliqnem. 

Subinwito, 1. poniekąd zapraszać. 
ttnblraaoor, irasci, trochę się gnie¬ 

wać, breńtati literaram. 
Sublratns, a, nm, trochę rozgnie¬ 
wany, aiicni. 

Bnblt&rlae, a, nm, naprędce ze¬ 
brany, erercitus. 

Bubito, pnytł. nagle, naprędce, 
szybko, ex ocnlis s. fngit; s. co- 
pias contrahere non potnit 

Bnbitae, a,nm, nagły, niespodzia¬ 
ny, bez przygotowania zrobiony, 
oratio; consilia; ntctotr. znbita, 
oram, n. rzeczy nagłe, niespo¬ 
dziane; ad snbita belii retentae 
eopiae, na nieprzewidziane wy¬ 
padki wojny zatrzymane wojska 

Sabjaceo, jacui, 2. leżeć pod czćm. 
Snbjeote, ptzytł. nniżenie, pokor¬ 
nie, snbjeciiseime ezponere. 

Sabjeotlo, ónis, i. stawianie pod 
czćm, snb aspeetnm, na widok; 
2) podrobienie, testament!; 3)do¬ 
danie, przytoczenie, rationi*. 
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Subjecto, are, podkładać, manus; 
stimulos alicui, kłóć, dodawać 
bodźca, poct.; 2) podrzucać rzn- 
cai w górę, nigram alte subjeo- 
tat arenam. 

Subjeotor, óris, m. podrzucający, 
podrabiający, testamenti, fałszerz. 

Subjectne, a, um, leżący niżój, 
saiis; CandaTiae; wystawiony, 
aqniloni; — przenoś, poddany, pod¬ 
legły, n legający, sewitio; parce- 
re subjcctis; 2) graniczący % czćm, 
rirna castrls anbjectns; campns 
Tiae s.; insnla ostio amnis s. 

Subjioio, jęci, jectum, 3. podkła¬ 
dać, podrzucać, ignem, sublicas, 
scutulas, rotas i t. p. ignem lub 
ignes alicni rei; epistolam sub 
pnlrinum lub pnlvino; sub aspec- 
tum lub oculis alitjnid; — prze¬ 
noś. a) w ogóle: ea, qnae sub sen- 
sus subjecta sunt, tzcczy, które 
podpadają pod zmysły, także: res 
quae snbjcctac sunt sensibtis; bo¬ 
na sub praecone lub rocl pracco- 
nis subjicere, wystawiać naprze- 
daż publiczną; dodać, połączyć, 
sententiam sub rocc lub rem vo- 
ci; eogitationi snao aliąuid; zro¬ 
bić poddziały, dzielić np. rodzaje 
na gatunki i t. p.; partes goncri- 
bus; sub metum subjecta sunt pi- 
gritia, pudor 1 t. d.; perturbatio- 
ribns dnae partes subjiciuntnr; 
/.j poddać, podbić, hołdowniczym 
zrobić, alicpicm lub se Imperio 
alicujus; Babyloniam alicui; Gał- 
lia securibus subjecta; stąd: wy¬ 
stawić, narazić na co, narigatio- 
nem bierni, na burzę; marę est 
anbjcctum ventis; terram ferro, 
orać; scelus odio; 2) podsunąć, 
poniżej przy czćm postawić, taż, 
obok położyć, założyć i Ł p. sub¬ 
jecto ad mentum gladlo; muoro- 
nom; często w znacz, woj.: aclem 
collibns, castiis alicujus; castra 

nrbi; castris legiones; także: aedes 
colti; podać, wręczyć, lłbellnm 
alicni;—przenoś, podać, nastręczyć 
komu myśl, natchnąć, wlać i t. p. 
consilia certiora; spem; quae do- 
lor ąnerentibns subpeit; snbji- 
clens, qnid diccrem; qnidquid snbjl- 
cit metns ant spes; 3i w górę 
podnosić, wyrzucać, tragulas in- 
ter currus; regom in eqnum; po- 
et,: corpora saltu inequos, wska¬ 
kiwać na konie; se s. lnb subjici, 
wznosić się, alnus ae snbjicit; lau- 
rns; 4) przytoczyć co w mowie, 
dodać, rationem; rix panca snbji- 
cio; quod snbjicit; tum risum 
obortnm Scipioni et snbjecisse; 5) 
postawić innego na czyjćm miej¬ 
scu, integros rnlneratis; podra¬ 
biać, fałszować, odmieniać, librom, 
testamenta; potajemnie poduszczać, 
podżegać, aliquem. 

Bnbjugo, 1. podbijać pod moc, 
ujarzmiać, u póżn. pis. 

Subjnngo, junri, junctum, 3. za¬ 
przęgać, tłgres curru; — przenoś, 
podbić, ujarzmić, urbes euh Im¬ 
perium; proTincias imperio aiicu- 
jus;sibi Tes; poeŁ; uulii fas Italo 
tantam subjungere gentem; 2) u- 
miościć, dołączyć, puppis TCstro 
Phrygios subjnncta leones; poct.; 

przenoś, połączyć, omnes artes 
orator!. 

Sublabor, lapsus. 3: upadać, spes 
Dananm; 2) wciskać się nieznacz¬ 
nie, lues udo sublapsa teneno. 

SubUte, prtjftt. górnie, wzniodte, 
diccre; dumnie, chełpliwie, deeo 
diccrc. 

Sublitio, 5nis, ż. podniesienie, 
wzniosłość, animi. 

SubUtue, a, urn (od tollo) podtde- 
siony, clamor ad aethera, wznoszą¬ 
cy się pod niebiosa; — przenoś, 
pyszny, nadęty, c przyp. o vicb- 
rii, z powodu awydęztwa. 
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Sublego, lćgi, lectum, 3. zbierać 
co pod czćm, sublegit qnodcum- 
que jacoret mutile, poet.; 2) pod¬ 
kradać, wykradać;—przenoś, pod¬ 
słuchiwać, quae sublegi tacitus 
tibi carmina nuper; 3) podstawić, 
obrać kogo na czyje miejsce, in 
locum demortni aliquem; senatum. 

Sublewatio, oms, r.ułatwienie, ulga. 
6ublevo, 1. podnosić, podzwignąć, 
aliquem stratom ad pedes; se; 
eublcrari ab aliquo; ab iis suble- 
watus murum asceudit; Aeneas 
terra subleiat ipsnm; — przenoś. 
a) umniejszyć, ulżyć, złagodzić, 
laborem mili tani; pcncu la iuopiam, 
res adversas, oBeusionem, calami- 
tates, fortunna; i t. p.; hi we¬ 
sprzeć , dopomódz, causam inimici; 
fugam alieujus pecunia, alios, 
tantis implicatnm rebus; viciuos, 
patnam (pecunia). 

Sublioa,ae, i. pai, podpora. 
Subliaius, a, urn, na palach zbu¬ 
dowany, pons. 

Sublig&culum, i, ». fartuch. 
Subligro, 1- podwiązać; 2) przypa- 

sać, lateri ensem 
Sublimis, «, rzadko snblimus, a. 

nm, wysoki, wzniosły, coluinna, 
cacumen montis; fastigium; wy¬ 
soko będący, sublimis curru; snb- 
limes in equis redeuut; sublimis 
abiit, wzniósł się w powietrze; 
ritcMW. in sublime eztollcre, wgó- 
rę podnieść; pizyst sublime, wy¬ 
soko , s. putrescero; często: su bli¬ 
na ferri, wysoko się wznosić; — 
przenoś, wzniosły, wspaniały, zna¬ 
komity, świetny, vir, mens, nomen; 
śublimia cures; gćruy, szczytny, 
carmen, vcrsus. [uioslość. 

Bublimitas, atis, ż. wysokość, wy- 
Sublimiter, przysł wysoko. 
Sublimua, a, um, patrz sublimis. 
Sublino, lewi, litum, podmazac, 
namaścić, lekko farbą pociągnąć. 

Bublfioeo, Iuxi, 2. trochę jaśnieć, 
przebijać się jak światło, crepus- 
cula. 

Subluo, lui, Istum, 3. podmywać; 
o rzekach: podrywać, podbierać, 
collis radicos flumina subluebant: 
montem flumeu snblnebat. 

Subluetrie, e, trochę świecący 
Submergo, mersi, mersum, 3. za¬ 
topić, zanurzyć, na»em, homines 
ponto: equus submersus; submer- 
sas obrne puppes 

Submlniatro, 1. dostarczać, pod¬ 
dawać, dawać, właś. i przenoś,, 
tela dam; frumentum; adjumenta 
atque omameuta arti; auailia ho- 
stibus. 

Bubmiase, przytl. pokornie, uniże¬ 
nie, skromnie, bez dumy, snppli- 
care. submissins nos geramns; 2i 
łagodnie, powolnie, dicere. 

Bubmieelo, óuis, z. zniżenie, spusz¬ 
czenie, w przeciwieństwie do ela- 
tio; 2) łagodność, powolność, vo- 
cis, orationis- 

Submissus, a, um, nachylony, zni¬ 
żony, nizki, vertei; submissiores, 
mający postawę więcej nachylo¬ 
ną; — przenoś, a) skromny, po¬ 
korny, oratio; ciritates submissio¬ 
res calamitate; tendere submissas 
mauus; w złej myśli: podły, nik¬ 
czemny, submissum vivere; ne 
quid humile, submissum faciamus; 
h) o mowie f mówcy: cichy, spo¬ 
kojny, powolny, łagodny, skromuy, 
toz; orator, submissa dicere, o ma¬ 
łych rzeczach. 

Bubmitto, misi. missum, 3. po¬ 
stawić, umieścić pod czem, pod¬ 
sadzić, — przenoś, poddać, ani- 
mos amoti; se cnlpae, dopuście 
się wykroczenia, przewinienia; 2) 
cichaczem, potajemnie, posłać, ali- 
quem, ad puppillae matrem sub- 
mittebat; także w ogóle: podać, 
nadesłać, subsidia alicui; aliquem 
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alicni subsldio: juyentutem ad hel¬ 
ium; laborantibus anńlium; mi- 
lites auiilio; 3) podnieść do gó¬ 
ry;-przenoś. a) wydawać, rodzić, 
non monstrum submisere Colchi 
majus; b) hodować, yitnlos, tau- 
ros, pnllos eąuorum, monstrum; 
4) zniżyć, se ad pedeg, upaść do 
nóg; spuście, fasces, clipeum; — 
przenoś, o mowie: multum s., sła¬ 
bo, niedosadnie mówić; złożyć, 
zwolnić, zaniecha'-, zaprzestać, fu- 
rorein, poet.; uniżyć, se; se ali- 
cui; animum lub ammos s., stra¬ 
cić odwagę; imperium alicni, zo¬ 
stawić, ustąpić, przyznać. 

Bubmoleste, przyst nieco przykro, 
nieprzyjemnie. 

Bubmolestus, a, um, trochę przy¬ 
kry, nieprzyjemny. 

SubmoróBus, a, um, nieco dzi¬ 
waczny, z rzędny. 

Bubmótor, oris, M. usuwający, ro¬ 
biący miejsce (o liktorach). 

Bnbmoveo, móvi, mótum, odda¬ 
lać, odpędzać, odpychać, usuwać, 
aliquem, ex muro; ex agro; ab 
Alpibus in Italiam; a porta; a re¬ 
pu blica, a bello; patria, nostros 
longius, sub Albim flnrium; ul¬ 
tra Bhemim; copias procul amne; 
submoto Lysandro; szczegół, o lik- 
torącb, którzy spędzali lud z dro¬ 
gi dia zrobienia miejsca przecho¬ 
dzącym konsuiom i t. p.; snbmv 
re turbam ; populum; sabmoyeri 
jubet; submoto, gdy zrobiono 
miejsce; 2) litora, zabudować ; — 
przenoś, wstrzymywać, improbos 
maleficio. 

Bubmato, are, zamieniać, yerba 
pro verbis. 

Subnaaoor, nStus, 3. wyrastać. 
Bubneoto, uexui, nerum, 3- przy¬ 

wiązać, przyczepić, yelum anten- 
nis; podpiąć, cingula mammae; 
fibula t estem, — pizenoś u póżn 

pis. przytoczyć co w mowie, do¬ 
dać. fabalam; deinde callide sub- 

nectit. 
Subnógo. 5re,poczęśoi zaprzeczać; 

odmawiać. 

Sobnlxua, a, um, oparty naczćm, 
solio alte subnixa; poet.: mitr* 
mentum subuisns, mający pod¬ 
wiązaną-; — przenoś, a) polega¬ 
jący na czem, ufny, auxiliis; 
pyszny, hardy, yictoris 

Subnuba, ae, i. wspćlzalotnlca. 
Subnubllus, a, um, nieco po¬ 

chmurny, nox. 
Subo, 5re, czuć popęd płciowy 
Subobsooenus, a, um, nieco brzyd¬ 
ki, spiosny, na wszeteczuość za¬ 
krawający. 

Subobeohmis, a, um, trochę cie¬ 
mny, breyes et ob eam ipsam 
causam subobscuri. 

Subodióaus, a, um; troGhę przy¬ 
kry, znienawidzony. 

SubofFendo, 6re, nieco zawadzić; 
uchybić, zawinie, apud aliąoem. 

Subóleo, cre, trochę pachnąć, (hoc) 
subolet mibi, lub samo subolet, 
domyślam się, przeczuwam. 

Subóles, is, ż- odrostek, latorośl; 
o ludziach; potomek, plemiennik, 
dziecię; w ogóle: potomstwo, b. 
stirpis; subolem producere, pro- 
pagare; poet.: hircuB s. gregis 

Subólesoo, ćre, dorastać, podra- 
st»ć, juyentutem snbolescentem. 

Buborno, t. opatrzyć, obdarzyć, 
aliquem pęcuuia: a natura subor- 
natus; 2) namówić w zamiarze 
szkodzenia komu, falcum testem; 
accusatorem; qunm adyersus Cha* 
retem eum subornaret: aliquem in 
caput alicujus; aliąuem in hel¬ 
ium; hnininem subomatis, qui di- 
cat; militem subornant, ut Syra- 
cusas perferat nuncium. 

Subp-, patrz supp- 
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Subranoidus, a, ud, nagniły, przy- 
śmiardły, caro. 

Snbraucus, a, um, trochę chra¬ 
pliwy, voi. 

Subrefectus, a, om, trochę na¬ 
prawiony, pokrzepiony 

Subremigo, 3re, robić wiosłami, 
płynąć za kim, 

Subreno, repsi, rep tum, 3. podła¬ 
zić, wmykać się, wciskać się, sub ta- 
balas; moenia;—przenoś, somnns 
in ocolos subrepit, wkrada sie. 

Subrideo, nsi, risom, 2. uśmie¬ 
chać się, subridens mixta Mczen- 
tius ira. [sznie. 

Subridicule, pnysl. trochę śmie- 
Subrlgo, lub snrrigo, zwykle sor¬ 

go, surrejci, surrectum, 3. wypro¬ 
stować, podnieść w górę, subri- 
gere aores, subrecto mucronc; 2) 
nieprzech. snrgere, powstać, pod¬ 
nieść, e lcctnlo, lub samo s. an¬ 
tę lucern, cum die. Iiumo, toro; 
poet.: ab Arpis Tydides (przybył, 
pokazał się) ad aetherias auras 
(przyjść na świat), o mówcy: po¬ 
wstać, podnieść się, wystąpić, ad 
dicendnm: poet.: snrgit ad hos 
Ajax, — przenoś, a) pokazać się, 
zaczynać się, surgit dies, sol, 
nor, ventus tpowstaje), messis, pn- 
gna, discordia, ira i t. p.; hj po¬ 
wstawać , wznosić się, moenia, ani 
norae Carthaginis; lapidosos snr¬ 
gere montes; wzrastać, per spes 
snrgentis Juli. 

Sńbrinyor, ringi, nieco się gnie¬ 
wać, dąsać. 

Subripio, patrz surripio. 
Subrógo, 1. wybrać na czyje miej¬ 
sce, nec collcgam snbrogasset in 
locum Brutt; cni legam sibi; ad 
consnles subrogandos. 

Subrostrtai, orum, n. włóczący 
się cały dzień na placu publicz¬ 
nym kolo mównicy rosira zwanej, 
nowiniarze, próżniacy. 

Subrubeo, tire, trochę się czer¬ 
wienić. 

Subrup, rui, rutum, 3 podkopać, 
obalić, wywrócić, zburzyć, znisz¬ 
czyć, mnrnm (ab. imo): arbores 
a radicibus; muros cnniculis; mu- 
rum admotis testndinibus; subro- 
ta turris; — przenoś, libertatem; 
reges muneTibus, 

Subrusticue, a, nm, zakrawający 
na wieśniaka. 

Subscrlbo, scripsi, scriptnm, 3. 
pisać co pod czćm, podpisać ali- 
qnid, haec libello; statuis; z. nast. 
4 przyp. i tr. bez.', o cenzorze; 
istam cansam a., napisać przyczy¬ 
nę, pod nazwiskiem tego, które¬ 
mu daje naganę; o oskarżycielu: 
pod skargą napisać swoje imię, 
causam parricidii; podać skargę, 
in aliqnem; snbscripsit, quod is 
peenniam acccpissct i t. d; o współ- 
oskarżycielu: skargę przez główne¬ 
go oskarżyciela podaną podpisem 
swoim stwierdzał';, neminem neqne 
suo nomine neqnc subscribens ac- 
cusaTit; — przenoś popierać, przy¬ 
stawać na co, potakiwać, potwier¬ 
dzać, irae Caesaris; odiis; 2) wy¬ 
kazać, spisać, zapisać, numerom. 

Subicnptio, Cnis, i. podpis; a) 

o cenzorze: uzasadnienie objawio- 
nćj nagany, censoria, i) skarga są¬ 
dowa Da piśmie opatrzona podpi¬ 
sem oskarżyciela, porów, subscri- 
bo; podpisanie jakiego aktu z wy¬ 
mienieniem zawartej w mm treści. 

Subeoriptor, Sris, n. oskarżyciel 
dodatkowy, który się na skardze 
przez kogo podanej podpisuje, ac- 
cusatore Lentulo subscriptoribus- 
qne ejus. 

Subseoiwus, patrz snbsicirus. 
Subseco, seJui, sectnm, 1. podci¬ 

nać. 
Bubsellium, ii, w. ława, siedzenie 
niższe, szczegół, dla sędziów, o- 
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skarżycieli i obrońców; — stąd 
precsoś. sąd, accusat ad subsellit; 
homo a subselliis; rersaius in 
utrisąue subselliis, w sądach pry¬ 
watnych i publicznych; judicatio 
lougi subscllii, długie naradzanie 
się. 

8ubeequor, sequutus i secntus, 3. 
tui, bezpośrednio, natychmiast na¬ 
stępować, postępować, nostri ne- 
que signa subsequi poterant; ali- 
qnem fnrtim; — przenoś, towa¬ 
rzyszyć, hos motns subseąui de¬ 
bet geatus; iść za czyjem zdaniem, 
stosować się do czego, ałiqnem, 
libertns tuns su o sermone subse- 
cntns est bumanitatem literaram 
turom. 

Bnbmoirua, a, urn, odcięty, tem¬ 
pera subsiciva, czas pozostały od 
głównego zatrudnienia; opera subs. 
robota podrzędna, dorywcza, wy¬ 
konana w czasie wolnym od głó¬ 
wnych zajęć. 

Submdi&riua, a, um, odwodowy, 
pomocniczy, posiłkowy, cohortes, 
acies, milites, nares; nectote. 
snbsidiarii, oram, m. wojaka od¬ 
wodowe. 

Subaidtor, Jri, być na odwodzio, 
posiłkować. 

Bobaldium, ii, n. wojsko odwodo¬ 
we, posiłkowe, szczegół, żołnie¬ 
rze zwani triarii, najczęścićj w licz. 
on., subsidia et secnndam aciem 
adórtus; acies fnlta snhsidiis; 2) 
miejsce wojska odwodowego, legio 
in subsidio posita; reliqua signa 
in subsidio arctiuB collocat; 3) po¬ 
moc wojenna, posiłki, zwykle 
w licz. poj. subsidinm suhmittere, 
ferre; snbsidio ducere, ire, veni- 
re; 4) w ogóle: wszelka pomoc, 
ratunek, neotibi subsidio sit nu- 
■«; subsidinm seneetnti parare, 

Subsido, sedi, sessum, 3. przy¬ 
siadać, usiąść, o ludziach i zwie¬ 

rzętach; 2) czatować na co, Jn i»* 
sidlis, in «o loco; także: zprz.4. 
derictam Asiam, poet.; — przenoś- 
zniżyć się, jussit snbsidere raiłeś; 
Uspokajać się, undae subsidunt; 
aqna snbsidit; 21 osiadać, zatrzy¬ 
mać się, in na, in Sicilia. 

Bubełgao, 1 podpisać; wnieść do 
zapisu, praedia apud aorarinm. 

SubaUlo, silui, 4. podskakiwać. 
BubsUto, sttti, 3. zatrzymać, »1S- 
quem; 2) meprzech. a) 7.atrzymac 
się, in itinere; tacita substitit un- 
da; o okrętach: ad iusniam Tau- 
ridem; substitit lingua timore; — 
przenoś, ustać, uspokoić się, sub¬ 
stitit clamor, poet.; h) zostać gdzie, 
bawić, in eodem loco; biduum 
apud aliquein; paucos dies; dia- 
tius; c) opierać się, opór stawić, 
alicui, clipeo; quod neque anco- 
rae fuuesque subsisterent, no- 
que-; — przenoś, wytrzymać, po¬ 
dołać, wystarczyć, sumptai. 

Bubsortior, 4. na nowo losem obie¬ 
rać, judicea. 

Bubsortltio, ónis, i. powtórne wy¬ 
bieranie losem, judicum. 

Bubstantla, ae, i. istota, byt, pa- 
ternorum bonorum, u póżn. pis. 

Bubstemo, strari, stratum, 3. pod¬ 
ścielać, podkładać, cinnama; na 
str. bier. leżeć pod Gzem, substra- 
tns alicui: — przenoś, poddawać, 
omne corporeum animo; .2) wy¬ 
ściełać, nidos mollissime; riam 
glarea. 

Substituo, siitui, stitCtum, 3. pod¬ 
kładać, podstawiać; — przenoś, 
przedstawiać, wyobrażać, substi- 
tuerat amino speciem .corporis 
amplam; 2) stawić kogo w czyje 
miejsce, lub rzecz jaką w miejsce 
innej, ut ałinm in locum ejus sub- 
stituerant; aliquem alicui; aliquem 
pro aliquo; aliquid pro aliqua re; 
aliquem rcum crimiuis, zwalić 
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ha kogo winę; 3) stawić co pnv 
czćm, podle, w pobliżu, as matu- 
ras leTes post elephantos. 

Sabało, Sre, zostać, wytrwać. 
Substriotaa, a, um,szczupły, chu¬ 
dy, ciasny, ściągnięty. 

Substringo, strinzi, strictum, 3. 
podwiązać, podciągnąć w górę, 
caput equi loro aitius; poetz au¬ 
rom substrine loquaci, nadstaw 
ucha gadule. 

Substruotio, ónls, f. fundament 
budowy; 2) budowa, snbstructio- 
num moles; theatrum substructio- 
nibus mazimis. 

Sabatruo, struzl, structum, 3. fun¬ 
dament do budowy założyć, z grun¬ 
tu budować, Capitolium; 2) bru¬ 
kować, riąm glareS. 

Subsumffui, esse, być pod czćm, 
leżćć niićj, nigra snbest lingua 
palato, poet.; — przenoś, być 
w czćm, ukrywać się, subest cau- 
*a, ratio, snspicio; nihil doli, 
mali i Ł p.; 2) być w blizkości, 
subest mons, classis, hiems, no*, 
di ..., templa mari subsunt, noc 
ncina subest taberna. 

Bubauo, ani, sutum, 3. podszyć, 
przyszyć poniźćj, subsuta instita 
restes, noet. 

SubtSmea.Ims, n wątak, osnowa 
w tkanin; poet.: o nici Park, un- 
de tibl reditum certo snbtemine 
Parcae rupere. 

Subter, 1) pnysl. pod, niićj, u 
dołn, esse; 2) przytm. pod, g 4 
przyp. na pyt. dokąd: z 6 na pyt. 
gdzie? subter fastigia duxit; sub¬ 
ter imas ablats carernas; a. testn- 
dine. 

Bubterout&neus, a, um, zaskórny, 
morbus, wodna puchlina. 

Subterfugio, fOgi, fngltum, 3. 
wymknąć się, unikać, uchronić 
się, uchodzić, periculum, poenam 
ant calamitatem. 

Subterllbor, iap5 j 3. podsuwać 
się, podpłynąć z 4 przyp. fluc- 
tus subteriabere Sicanos; 2} um¬ 
knąć, naris subterlabens. 

Bubterraneua, a, um, podziemny, 
specus. 

Eubtorseco, Sre, przecinać n spodu. 
Subtezo, tezui, teztum, 3. pode- 
tkać (o-tkaczu); — przenoś, a) za¬ 
wlec, zaciągnąć u spodu, nnbes 
soli, poet.; b) okryć, coelum fn- 
mo, zaćmić niebo dymem: 2) do- 
tksć; — przenoś, dodać, dołączyć 
w mowie, origininem familiarnm; 
z 4 przyp. i tryb. bez., subtexuit 
fabulae huic legatos inteTrogatos 
esse. 

Subtilis, e, cienki, szczupły; — 
przenoś, a) delikatny, wytworny, 
patatom; b) delikatny, przenikli¬ 
wy, judicium; sagaz et admodum 
subtilis ingenio; c) ścisły, dokła¬ 
dny, gruntowny, descriptio, defi- 
nitio, epistolae; odznaczający się 
dobrym smakiem, renustsa: d) 
prosty, niewykwintny, dobitny, 
dicendi genns; oratio; takie o pi¬ 
sarzach. subtilis oratione; dispu- 
tator subtilis. 

Subttfitao, itis, ł. cienkość; — 
przenoś, aj bystrość, przenikli¬ 
wość, dokładność, grnntowność, 
dobitność, disserendi, disputandi, 
sententiaram; b) naturalność, nie- 
wykwintność, orationis. 

Subtllitw, przyst. cienko, delika¬ 
tnie; — przenoś, aj dokładnie, 
gruntownie, przenikliwie, judica- 
re, disputare, scribere, nnmerum 
etseąui; b) poprostn, bezozdobnie, 
dicere. 

Bubtimeo, 7re. lękać się nieco. 
Sabtraho, trazi, traetnm, 3. wycią¬ 

gnąć z pod czego, w ogóle: odjąć, 
usunąć, zabrać, wydrzćc, cibnm 
alicui; pecuniam; hastatos ex idą 
militee ab deztro cornn; dediti- 
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cios; aliąuem tormentis; aggerem 
cunicnlis (zniszczyć za pomocą 
podkopów); impedimentafnga clan- 
destina; se snbtrahere aspcctui; 
takie: na str. bier, subtrahitnr so- 
lnm, morze usuwa się pod wio¬ 
słami, poet.;— przenoś, materiam 
fnrori; materiam consternntionis; 
cui jndicio eum mors subtraxit; 
rirea snbtrabit ipse timor, se a cu- 
ria et ab omni parte rcipublicae; 
s. nomen lnb aliąnem, opuścić, 
nie wymienić, u późn. pis. 

Bubturpioulus, a, nm, i subtnr- 
pis, e, nieco szpetny. 

Bubtns, przysl. pod spodem, u 
dołu. 

Bubuculs, ae, f. koszula. 
Babula, ae, i. szydło. 
Subtira, ae, i. jedna z najwięcej 

ożywionych ulic w Rzymie; stąd: 
SuburSnus, Snburański, tribus. 

Suburb&nitae, Mis, ż. okolica bliz- 
ka miasta. 

Suburbinue, a, urn, blizko miasta 
leżący, ager, fundns, rus; rze- 
czotc. snburbannm, i, n. posiad¬ 
łość wiejska blizko miasta, in sub- 
urbana amicorum deportare; sub- 
urb&ni, orum, m. mieszkający 
blizko Rzymu. 

Suburbium, ii, n. przedmieście. 
Suburgeo, ćre, przypierać, naga 
niać, napędzać, pror&m ad saia 

Suburra, patrs Snbura. 
Subrootio, ónis, ż. przywożenie, 
dowóz, frumenti 

Subtrecto, are, dowozić, podwo¬ 
zić, nieść, gaza bumeris; corpora 
cym ba. 

Bubveho, reii, vectum, 3. przy¬ 
wozić, dowozie, dostawiać, Philip- 
pum adrerso flnmine lembis sup¬ 
remum; poet.: currn subrecta per 
aęra; ad arces subrehi; frumentum 
fluvio Arad; commeatus ex Sa- 
mnio; subrecta poDto agmina. 

Subvenio, v5ni, rentum, 4. przy¬ 
chodzić, nadchodzić; 2) przyno¬ 
sić pomoc, ratować, pomagać, in- 
noccntiac; provinciae; subrenien- 
dnm Adherbaii censebant. 

Bubrereor, eri, trochę się oba¬ 
wiać. 

Subrerto, rerti, rersum, 3. wy¬ 
wracać, obalać, moles — prze¬ 
noś. niweczyć, znosić, leges ac 
libertatem; decretum consulis; ara- 
ritia fidem, probitatem ceterascjue 
bonas artes subvertit. 

Bubvezus, a, urn, w kierunku uko¬ 
śnym wznoszący się. 

Subrólo, Hre, podlatywać, in coe- 
lestem locum. 

SubrolTO, Ere, toczyć w górę, ma¬ 
ni bus saza 

Suoced&neua, a. um, zastępujący 
miejsce; rzeczow. zastępca, u późn 
pisarzy. 

Bucoćdo, cessi. cessum, 3. pod 
chodzić, wchodzić pod co, sub 
umbras, tuniulo teme, teeds no- 
slris, poet; tectnm; wciskać się, 
zachodzie, quo marę longius suc- 
cedit; — przenoś, o) brać co na 
siebie, oneri; ć) poddać się, do- 
minationi; 2) przystępować, zbli¬ 
żać się, sub montem: sub primsm 
nciem; ad montes; muris lub mn- 
ros; tnmnlum, portis; ad castra 
hostium i t. p.; — przenoś melius 
tempus succcdit; 3) wchodzić na 
co, posuwać się wyżej, wabijać 
się, wznosić się, in arduum; alto 
coelo, poet.; 4) bezpośrednio na¬ 
stępować j>o kim w urzędzie, vo- 
luit ei succedere; in locum ale- 
cujus; quum in eum locum alii 
praetores successisscnt; pod wzglę¬ 
dem miejsca: ad altcram panem 
succedunt Ubii; o czasie: aetas 
aetati succedit; pod względem zna¬ 
czenia: magnitudini patńae; — 
przenoś, szczęścić aię, powodzić 
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a!ę, res nulU succeiaerat; ul ex 
sentaatU suceesserit; neęue aatis 
incaptis succederet; Iimc prespe- 
re succećlebant 

Sueoendo, ceudi, censum, 3. pod* 
polać, zapalać, turr«m, aggerem, 
pontem, yimina, ro?un>, urbem;— 
przenoś. zapalić, amoie alicujua 
succensue- 

Sucoesaeo. censoi, censum; 2. 
gniewać się, zapalać się gniewem, 
alicni; ze spćj. qnod, non succeu- 
•endum ipsis, qnvd lidem conser- 
rare Toluerint; z 4 przyp. 1 tryb. 
beaok. 

a—eeatfirio, 1. zaciagać żołnierzy 
na miejsce wysłużonych lub za¬ 
bitych. 

Suooonturio, onis, m. niższy sto¬ 
pniem od couturyona. 

Bwoaaale, dnia, ż. następstwo, na¬ 
stępowanie w urzędzie, w spad¬ 
ku i t. p. wstąpienie na czyje 
miejsce, in locumalicujus;—prze¬ 
noś. roluptatis. 

Suooessor, ćris, m. następca w u- 
rzędowaniu, w dziedzictwie i t. p.; Ket.: suce. studii, naśladowca; 

nius s. Maji; morus est succes- 
sor habendos (o tarczy, która mia¬ 
ła zająć miejsce dawniejszćj). 

Suooassus, us, m. zbliżanie jię, 
przysuwanie się, nadejście, hos¬ 
tiom, eq«orum; 2) następstwo, 
ciąg, continuo totius temporis 
suecessu, przez cały przeciąg cza¬ 
su, a póża pis.; — przenoś, po¬ 
wodzenie, pomyślność, szczęście, 
soccessum artes non habuere rneae; 
prosperos successus daro orsis tan- 
ti operis; pleni soccessibus anni; 
gnccessn ezsultans; s. improborum 
plures allicit. 

Suecidaneias, patrz succedaneas. 
Sucotdia, ae, ż. połeć. 
Snocldo, cidi, ćssum, 3. podcinać, 

odcinać, ścinać, trumna ta, arbo- 
ree, herbat oarramio* Ukls; flos 
saocisos aratre; femiaa poplifc*- 
que, crura equls. 

Snooido, cTdi, 3. upadać, inmediis 
conatibus aegri succidimus, poet 

Suocśduus, a. um, upadający, zni¬ 
żający aię, genu, popie;-, poet 

Buooinotus, a, um, uzbrojony, 
przygotowany do czego, giadio, 
cultro, ferro; ayidae succincta ra¬ 
pie. ■> 

Suocingo, cinzi, cinćtum, 3. pod- 
pasać, podkesać, succinctus, pod- 
pasaay, podkasany, krótką suknią 
odziany, Diana; poet.: succincta 
cemas pin as, ogołocona z gałęzi; 
2) przypasać, nzbroić, pugione, 
ph»retTK i t p.; — przenoś, oto¬ 
czyć czćm, succinctus armia le- 
gionibu$que; Carthago succincta 
portubus; poet.: Scylla ferie atruin 
canibus euccingitur alrum. 

Suooino, Sre, przyśpiewywać, wtó¬ 
rować; — przenoś, odzywać aię 
na co, succinit Jter, poet. 

Succislyua, patrz subsicirus. 
Suoolamitio, onis, ż. okrzyk. 
Suoolamo, 1. wołać, kizyczćć, a- 
licni, z 4 przyp. i tryb. beźok. 
quum succlamasseł, nihil se mu¬ 
ter® sententiae. 

Suoco, patrz snco. 
Booereaoo, crćri, cretam, 3. u do¬ 
łu lnb obok wyrastać; — przenoś, 

rident saccrescere vina, widzą,.że 
wina przybywa; orator succrescat 
aetati, niech zasłynie w tym cza¬ 
sie; gloriae seniorom succrescerc, 
brać udział w chwale przodków. 

Suocumbo , cubui, cubltum, 3. n- 
padać pod czćm, uledz, dać się 
pokonać, non enim cum quoquam 
arma contnli, quin mibi succu- 
buerit; s. oneri, doloribus, senec- 
tuti, somno, culpae; stosować się 
do czego, tempori. 
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Bueeumro, curri, cursum, 3. pod¬ 
biegać, przybiegać, przybywa-, 
szczegół. z przyp. 3. dawać po¬ 
moc, afflictis semper succurrit; 
non ignara mali, miseris succur- 
rere disco; 2) przychodzić na myśl, 
illnd etett utihi suecurrebat; ut 
quidque snccnrrit i t. p. 

Buorun, patrz sucus. 
Buccueims, us, jw. wstrząśnienie. 
emettto, cussi, cussum, 3. wstrzą- 
ni, wzruszać, euccutitur alte ciu¬ 
ra*, podskakuje wysoko. 

dnoo, fflais, wyłysaCz, zdzierca, 
lichwiarz- 

Sueiili, aę, i. świnka; w licz. ®n. 
Suculae, hyady, gwiazdozbiór. 

Buoue, i, >»■ sok, stirpes a terra 
sucum trahunt; maść, olejek, s. 
pinguis olm, oliwa; lekarstwo, 
aapój, pocula suci amen; tru¬ 
cizna, s. Teneni; 2) smak dający 
się czuć w jedzeniu, piscis euco in- 
gratus; ora suci melioris;—przenoś, 
moc. jędrność, amisimua aucum 
et sanguinem; szczegół, o mów¬ 
cach i mowie: retinebaut tucum 
Periclis; s. orationis. 

Sudirlum, ii, »■ chustka do ocie¬ 
rania potu, chustka od nosa. 

Budatio, onis, pocenie się. 
Bodną, is, i- pal- 
Sodo, 1. pocić się, potnieć; z prz. 
6. być zmoczonym, zlanym, s. 
sanguine litus; takie; oączyc *ię, 
kapać, balsama sudantla ligno, 
poet; — przenoś, pocić się, pra¬ 
cować usilnie, sudaudum est his 
pTO communibus commodis: 2) 
przech. arydawac z siebie kropla¬ 
mi, quercus sudabuut meiia; ar- 
bores balsama sudant. 

Bodor, Sris, »>■ pot, quum sudor 
ad imot manaret talos; sudor iit 
per artus; sudorem erciitere; — 
przenoś, trud, wielka uailuość, 

atilus multi sudoris est; multo 
pbalera* sudore receptas. 

Badu*, a, nu (od se i uduś), su¬ 
chy, pogodny, s Ter.; rzeczom, 
sudum, i, h.pogoda,si erit sudum - 

Bueo, Sre. być przyzwyczajonym 
Suesoo, suPri, sućtum, 3. przy¬ 

zwyczajać się; w cz, przesz, dok. 
tueri, jestem przyzwyczajony, zwy 
kłem, quod snesti. jak zwykłeś, 
jak masz zwyczaj. 

Suessa, aa, i. miasto 1) Aurunków 
w Kampanii: Suessa Aurunca. 
stąd: SuessSnus, a, um, tyczący 
tego miasta; 2) Wolsków w La- 
cyum; Suessa Fometia, 

Bueesidnes, um, m. lud w Galii, 
belgijskiej. 

Buetua, a, um (od sueo) nawykły, 
wezwyczajony, z przyp. 3 lub 
z tryb. bez. his ego suetus; equi 
curru succedere sueti. 

8u*vl, orum, m. lud Germanii, 
Swewowie, w licz. poj. Suevus, i 
Suera, mieszkaniec, mieszkanka 
Swewii (Szwabii). 

Bofes, Stie. m. Sufet, najwyższy 
urzęduik w Kartaginie. 

Buffarraneus, n um, dowożący 
zboże. 

Suffero, ferre, nosić, utrzymy¬ 
wać; —- przenoś, podołać, wystar¬ 
czyć, ncc ciaustra, nec ipsi cu- 
stodes sufferre Talent; ponosić, 
poenam alicujus rei. 

SuiTas. patrz sufes. 
Bufliciens, tis, dostateczny, wy¬ 

starczający, Tires. 
Buftioieiiter, pni/sK dostatecznie. 
Sufflcio, feci, fectuin, 3. podkładać, 

opus, fundament do budowy za¬ 
łożyć; sufiiciunt lauam inedica- 
meutis, zanurzają w farbie, ma¬ 
czają, farbują; poet-: oculos euf- 
fecti (angues) sanguine et igni, 
węże mające krwią nabiegle oczy 
i zaogaione: 2) dostarczać, da- 
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w»ć, właśc. i przenoś. Dsnais ri- 
res; ipsa satis tellns sufficit hu¬ 
morem; 3) wybierać na czyje 
miejsce, eensorem in locum de- 
mortui; collegam suffici censori; 
Haadrubale imperatora suffecto; 
suffectus consul (w przeciwień¬ 
stwie do konsula wpierw obrane- 
go); — przenoś, o pszczołach: re- 
ges et parros Quirites sufficiunt, 
poet. II) często nieprzech.: wy¬ 
starczać, być dostatecznym, po¬ 
dołać, alicui lub adrersus ali¬ 
tem; alicui rei Inb ad aliquid, 
lub iu ahquid często samo tuf- 
ńccre: non sufńcicbaut mnri; quo- 
ad sufficere remiges potuerunt; 
z tryb. bez. być w stanie, być 
w możności, nec obniti contra, 
nec tendere, poet. 

Suffjgo, fixi, fiinm, 3. przybić, 
przypiąć, aliquem cruci, in cru- 
co lub in crucem. 

BufEImen, ims, ». i suffimentum, 
i, n. kadzidło 

Bnfflo, fivi i iii fitum, 4. kadzić, 
thymo; często: przech. okadzać’, 
okurzać; suffitus, okadzony, u poet. 

Suffitio, onis, i. kadzenie. 
Suffiamen, Inis, n, hamulec. 
Sufflatus, a, um, wzdęty, — prze¬ 

noś. dumny, nadęty, scientia. 
Sufflo, 1. dąć; przech. nadymać. 
Suffóoo, 1. (od faux), dusić: _ 
przenoś, urbem, oglodzić, głodem 
wyniszczyć. 

Buffódio, fodi, fossum, 3. wyko¬ 
pać poniżej, specum, zrobić loch 
podzicmuy; podkopać, muriim. 
Facelia, moenia cuniculis; Ale- 
zandria est suffossa; z pod spodu 
przeklóć, equos (telis); ilia. 

Buffiragatlo, Onis, i. sprzyjanie, 
pomaganie ubiegającym się o u- 
rząd na wyborach 

Buffrag&tor, Oris, m. Sprzyjający, 

pomagający na wyborach, głosu¬ 
jący za kim. 

Suffragatćriua, a, um, tyczący 
się glosujących za kim, amlcitia. 

Sutfragrium, ii, n. odłamany ka¬ 
wałek , skorupka, której starożytni 
używali do dawania głosu na zgro¬ 
madzeniach, stąd : ą) glos, kre¬ 
ska, s. inire, ferre, glosować; in 
s. mittere, poddać glosowaniu; t«- 
starurn suffragia, sąd skorupkowy, 
ostracyzm, testularum suffragiis e 
ciritate ejectus: — przenoś, głos 
przychylny, zdanie, pochwalenie, 
snffragio tuo rhctorem; supplei 
populi suffragia capto: bj prawo 
głosowania; suffragia dare; s. ali¬ 
cui impartiri. 

Buffrago, Inis , i. przegub w po¬ 
śledniej nodze zwierząt czworo¬ 
nożnych. 

Suffragor, 1. glosować za kim, gło¬ 
sowaniem pomagać ubiegającemu 
się o urząd, suffragandi libido; 
w ogóle: pomagać, zalecać, po¬ 
pierać , alicui lub alicui rei; suf- 
fragante aliquo, za czyjćm popar¬ 
ciem, wstawieniem się; suffragan- 
te fortuna, za spizyjaniem losu. 

Snffrlngo, fre, podłamać, złamać, 
ernra alicui. 

Snffugio, fugi, fugltum. 3. ucie¬ 
kać pod co, in tecta; także: z 4 
przyp. uchodzić przed czćm, sen¬ 
ni m, tactum. 

Suffugtum, ii, n. przytułek, miej¬ 
sce schronienia się. 

Buffhlcio, fulsi, fultum, 4. pod¬ 
pierać, porticum columnis. 

Su Sondo, ffldi, fusum, 3. podle¬ 
wać, lać pod co; 2) oblewać, za¬ 
lewać, wylewać, mero sufiuso, 
sangrńs cordi suffusus; poet.: o 
puchlinie wodnćj: iutumuit suf- 
fusa venter ab unda; — przenoś, 
s. ore ruborem i rubore suffundi, 
zarumienić się, poet.; rubor mihi 
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sufiunditur, rumienię się; palior 
suffnnditur, blednieję; z przyp. 6. 
zwilżyć, napełnić, okryć czem, te- 
pido suffandit lumina rore; la- 
crimis oculos suffusa nitentes; lin¬ 
gua suffusa reneno; rubra suffu- 
sus Inmina Darnina; także: sales 
suffusi telle; animus nulla małe* 
rolentia suffusus. 

Bugamber, patrz Sygamber. 
SuggSro, gessi, gest m, 3. podda¬ 

wać. podkładać, flammam costis 
aheni, poet.; — przenoś, inridiae 
flammam ao materiem criminibus; 
2) dostarczyć, dać, apparatus; tellus 
alimenta suggerit; — przenoś, do¬ 
dać, przydać, ratiunculas huic sen- 
tentiae, questus; sprawić, lndum 
Druso (zamydlić oczy); 3) zaraz 
przytoczyć, zaraz co po czśm po¬ 
łożyć, bezpośrednio kogo po kim 
wymienić, Horatium Bruto 

Suggeatum, i, n. miejsce wznie¬ 
sione , z którego mówiono do ludn, 
illud suggestum ascendens. 

Buggeetus, bs, m. miejsce wznie¬ 
siono, z którego przemawiano, do 
ludu, desnggestu inquit; miejsce, 
na którćm zasiadał pretor, eicel- 
so in sugestu jnra reddentem. 

SuggiU- patrz Sugill-. 
Suggrandis, e, nieco wielki. 
Suggrunda, ae, ż. obdaszek, ko¬ 

niec dachu wydatny od ściany dla 
spływania deszczowej wody. 

Sugfllatio, Snis, i. siniak;—prze¬ 
noś. znieważenie, obelga, consu- 
lum. 

Sugillo, 1. pobić kogo, porobić si¬ 
niaki; — przenoś, znieważyć, wy¬ 
rządzić obeJgę, riros spectatos. 

Sugo, soli, suctum, 3. ssać, n- 
bera; — przenoś, wyssać, nabrać 
w siebie, errorem cum lacte nu- 
tricis. 

Sui.zaimekiwrot. siebie, przyp. 3. 
sibi, 4 i 6 se lub dla wzmocnie¬ 

nia sese; przyim. cum przekłada 
się: secum; dodaje się przyrostek 
met, znaczący sam dla większćj 
dobitności: semet, sibimet; ad se, 
do siebie; do domu; apud se, n 
siebie, w domu, derertit Clodius 
ad se. 

Butle, is, h. chlew. 
Sulllus, a, urn, świni, wieprzo¬ 

wy, grex. 
Sulolta.nl, orum, m mieszkańcy 
miasta Sulci w Sardynii. 

Suloo, 1. orać, bróżdzić, robić 
brózdy, humoru romerc; — prze¬ 
noś. serpens sulcat arenam; marsz¬ 
czyć, eutem rugis; płynąć, rata 
sulcavimus undas; fragili ligno ae- 
quor; rada cafina. 

Sulcus, i, m. brózda, s. irnpri- 
mere; 2) dołek, jamka, rowek do 
sadzeuia drzew, winorośli i t. p. 
tenui sitem commitere sulco; plan- 
tas depouere sulcis; 3) rozdziela¬ 
nie się wody pod płynącym okrę¬ 
tem, inńndunt sulcos, poet. 

Suirur, uris, n. siarka. 
Sulfuratus, a, om, siarkowany. 
Sulfureus, a, um, siarczany, aqua 
Balia, ae, m. familijne imię rodu 

Korneliuszów; stąd: «) Sullanus, 
a, um, Sullański, do Sulli odno¬ 
szący się; r-fczow. Sullani, orum, 
m. stronnicy Sulli; b) Sullaturio, 
ire, naśladować Su! ę. 

Sulmo, ónis, m miasto Peliguów 
w środkowćj Italii; stąd: Snlmo- 
nensis, e, do Sulmony odnoszący 
się i Sulmoneses, ium, m. Sul- 
moneuczycy. 

Sulph-, patrz snlf. 
Sulpicius, a, um, nazwisko "Rzym¬ 

skiego rodu: przym. do Sulpicyu- 
sza należący, horrea. 

Sultts — si vultis. 
Sam, fui, esse, być, zostawać, 

znajdować się, żyć, omnium qui 
sunt, qui fuernnt, qui foton sunt; 
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nollus sum, już po mnie, jestem 
zgubiony; suns cuique mos est, 
każdy ma swój zwyczaj; w odnie¬ 
sieniu do miejsca: Eomae, Athe- 
nis, iu aliquo loco; apud aliqucm 
lub ad aliąuem, Curio fuit ad me 
diu; ab aiiquo loco esse, w odda¬ 
leniu być, mieszkać, leżeć; w od¬ 
niesieniu do stanu i usposobienia, 
położenia, in aere alieno, in lau- 
dibus, iu spe i t. p.; esse cum 
aliquo, obcować, przestawać z kim; 
seęum esse, być w samotności; est 
mihi aliquid cum aliquo, mam 
z kim do czynienia, inam stosun¬ 
ki: esse &baliquo, należeć do ko¬ 
go, być czyim stronnikiem, zwo¬ 
lennikiem, est ab Aristotele; es¬ 
ic pro aliquo, byc Łomu przy¬ 
datnym. in eo esse, ut-, mieć co 
w myśli, byc w gotowości, aby-; 
esse in aliquem locum, dostać się, 
in Syriam, in potestatem; sui t qui-, 
znajdują się tacy, którzy-, z nast. 
tryb. ozu. lub łącz., podług tego, 
jak się co pewnego, lub przy¬ 
puszczalnego tylko przedstawia: 
gunt quibus unurn opus est; sunt, 
quos iuvat; sunt, qui dicant; id 
est, noc est, przy wyjaśnieniu 
myśli poprzedniej; być, mieć 
miejsce, solis defectio fuit; nec 
proTocatio erat; stąd: sic, ita es¬ 
se, tak się mieć: sieut erat, w ta¬ 
kim stanie, jak byl; sit ita lub 
esto, -niech tak będzie, dobrze, 
mniejsza o to; est, jest taki wy¬ 
padek, trafia się, zdarza się, 
z nast. ut i tryb. łącz., est, ut vir 
riro latius ordinet arbusta sulcis; 
z tryb. bez. fuerit mihi eguisse 
aliquando amicitiae tuae-, także: 
est, ubi id mazirne raleat; est 
quod lub utlub cur.jest przyczyna, 
powód do-, magis est quod gra- 
tuler tibi, qnam quod te rogem; 
nihil erat. quod singuiis de rebus 

gcriberem; nihil est, quod ezti- 
mescas; 2) być czem, kim, gdy 
następuje predykat przymiot, lub 
rzeczow. lub wyrażenie przymiotne, 
Magnus hoc bello Tbemistocles 
fnit; nos numerus inauus, (phi- 
crates fuit talis duz; ejus aatatLs 
lub ea aetate esse, być współcze¬ 
snym, żyć w tym samym czasie, 
magno naw; tantis opibus esse; 
summi ut sint labolis, że są u- 
zdatnione do bardzo ciężkićj pra¬ 
cy; magno animo esse, mićć wiel¬ 
ką odwagę, esse ea fama et glo¬ 
ria, magna sagacitate, singulari 
prudentia, praecipua fide, eodeu 
animo, eadem mente; qui nuuąa&m 
aegso corpore fuerunt; magni es¬ 
se, mićc wielką wartość; wiele 
kosztować, frumentum fnit tanti; 
ag er pluris erat; magni erunt mi¬ 
hi tuae litera*; parri, nullius mo- 
menti esse; z przyp. 2. przy ozna¬ 
czeniu uległości, właściwości: na- 
leżćć, Gallia est Arioristi; ejus- 
dcm, alienae ciritatis esse; Pompeji 
totum esse: suarum rerum erant; być 
powinnością, obowiązkiem, udzia¬ 
łem, rzeczą i t. p. id arbitrium 
non mei consilii est; non me- 
diocris industriae est; est bor 
Gallicae consuetudinis, ut-; est 
adolescentis m&jores natu rereri; 
temeritas est floreutis aetatis, pru- 
deuda senectutis; fuit mcum lu- 
gere, moją rzeczą było, do mnie 
należało; tuum est vidcre; z po¬ 
dwójnym przyp. i. sprawiać, przy¬ 
nosić, ściągać się, służyć do cze¬ 
go, esse słicui auzilio, praesidio, 
usuń, saluti, lactitiae, calamitati, 
mało, pemiciei, detrimento, tur- 
pitudini, inridjae., opprobrio, glo¬ 
ria*, impcdimento, frandi et da- 
mnatloni; często: non esse oneri 
ferendo, nie być zdolnym do dźwi¬ 
gania ciężaru; non esse sohendo, 



Sumen 837 Sumo 

nie być w możności zaplecenia; 
z przyim. ad i 4 prryp służyć do 
czego, być przydatnym, res quae 
sout ad incendium z pijwiro in 
i pizyp- 6 stanowić, prtW impe- 
rii insigne in chlamyde purpu- 
rea erat, suknia purpurowa sta¬ 
nowiła oznakę władzy najwyższćj; 
polegać, qmnem spcm in impetu 
esse equitum; qnanuim in se eTat: 
res est in opinionc: rzadko z przysł. 
bene, małe esse, dobrze, źle się 
mieć; sic Tita hominum est; qnum 
in comrifio bene et jucnnde fuis- 
ses, dobrze i przyjemnie czas spę¬ 
dziłeś. 

suwali, Tnis, n. (od sugo) wymię, 
podbrzusze świni. 

Summa, ae, f. (od superun) naj¬ 
wyższa, najważniejsza, najznacz¬ 
niejsza, główna rzecz, główny 
punkt; s. rei lub Tirium, główna 
siła; ale: summa® rei praeerat, 
miał najwyższą władzę; 6. impe- 
rii, najwyższa władza, dowództwo, 
zwierzchnictwo; s. rerum, główna 
bitwa; s. hominis, philosophiae, 
główny przedmiot, rzecz najważ¬ 
niejsza w człowieku, w filozofii; 
si tantnmmodo sunaas attigero, 
głównych punktów życia czyjego: 
poet.: summa ducum, główna oso¬ 
ba; 2) całość jakićj rzeczy, s. exer- 
eitus lnb rerum, całe wojsko; a. 
rerum, cala wojna; s. rerum lub 
rcipubiicae, całe państwo; patres 
metus de a. rerum cepit; sumraae 
reipublicae praesse;». Tictoriae, zu¬ 
pełne zwycięztwo; poet.; s. rerum 
świat, rerum consułe suramae; s. 
ccrtaminis, cały spór, dedimus s. 
certaminis uni; ad snmmam i in 
summa, w całości, w ogóle; 3) 
wraehnnkowości: liczba zbiorowa, 
summa pecuniae; s. U tiara, nale¬ 
żące się pieniądze i koszta pro- 
ceisc; s. facere, eODfioere, zraeho- 

wać, zebrać w jedno, quae reliqut 
s. fiat; — przenoś mnogość, znacz¬ 
na ilość, praedae, copiarum; treść, 
querelarum: juris; summam rei 
dicerc; s. sermonis, epistoła*; s. 
mali; poet.. baec summa est, ta 
jest treść mego rozkazu. 

Summarium, ii, n. treść, krótkie 
zebranie. 

Summatim, przysi. w ogóle, w tre¬ 
ści. scribere. 

Summę, przysi. najwyżej, wielce, 
bardzo, mocno, officiosus, studio- 
sus, locuss. munitus, s. dissidere. 

Summergo, summitto, patrz subm-. 
Summópere, przysi. wielce, bar¬ 

dzo nsilnie, ritare. 
Summoreo, patrz subinoreo. 
Summus, patrz superus. 
Summuto, patrz snbmuto. 
Sumo, sumpsi, sumptum, 3. brać, 

brać na siebie, dostać, otrzymać, 
legem in manus, arma, iiteras, 
ejnsmodi genera óbsonii, cibum, 
reuenum, soporem; regium orna- 
tum et nomen, imperium; purpu¬ 
rom; togam praetextam; nnde »i- 
num sumeret; także: frumentum 
ex agris; pożyczać od kogo, pe- 
cuniam mutuam; kupować, genus 
signorum; qnae parło sumi ne- 
queunt; 2) w mowie: przytaczać, 
wspominać, bomines notos: ali- 
quid argumenti loco: twierdzić, 
utrzymywać, brać za co. aliquid 
pro certo, pro non dubio; lub 
z 4 przyp, i tryb bezok. boa- 
tos esse deos snmpsisti; 3) obrać, 
naznaczyć, tempns cibi, hiberna, 
sibi studium philosophiae; aii- 
quem sibi imperatorem, collegam; 
ałiqucm judicem: sumptis duobus 
Caesaribus; diem ad deliberan- 
dum; colloąueudi tempns garnitur; 
gumite mateiiam restris aeqnam 
Tiribus; poet.: s tryb. bez., quem 
Tiran sumU celebrare; AJ ukarać, 
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tupplicinm de aliquo; 5) podjąć 
sS§ czego, przedsięwziąć, urbem 
*d obsidendum, beliam, laborem; 
6) przyjąć, przybrać, przywłasz¬ 
czyć, mores antiquos; vultus a- 
cerbos, arrogantiam sibi; auctori- 
tatem; sibi partes imperatorias; 
eibi judicium. 

Bumptio, 8nis, i. jedno ze zdań 
poprzednich w syllogizmie. 

Sumptuirius, a, om, tyczący się 
wydatków, iez. 

Sum uóae, pnysł. kosztownie, 
i wielkim nakładem. 

Bumptuóaus, a, nm, kosztowny, 
drogi, coena, willa, ludi: 2) roz¬ 
rzutny, marnotrawny, wicie wy¬ 
datkujący, wenie jam ad snmptuo- 
sos fhomines). 

Sumptu*, us, m. nakład, wydatek, 
s. epularum; snmptum in rem im- 
pendere, facere, robić wydatki; 
sumptni ne parcas, nie szczędź 
kosztów; 2) rozrzutność, marno- 
trawsta o, inusitatae luzuriae snmp- 
tumnque. 

Si nica i Punium, ii, «. przylą¬ 
dek w Attyce. 

Sao, sui, sutum, 3. szyć, zszy¬ 
wać, w ogóle spajać, aerea suta, 
paoceiz, poet. 

Suop te, — suo ipsius. 
Buoti łurilla, lub suotitaurilia, 
mm, n. (od sus, ovis i taurus), 
uroczysta ofiara oczyszczalua, na¬ 
zwana stąd, że zabijano świnię, 
owcę i wolu. 

SupeUez, supellectflis, i. sprzęt 
domowy, — przenoś, amicos para- 
re, optuuam et pulcherrimam vi- 
tae supeliectilem. 

Super, 1) przytł. 1) w przestrzeni 
wyżej, w górze, na wierzchu, de- 
corant g. sinus; s. e talio prospec- 
tant; s. reponuut (restes); — prze¬ 
noś. aj nadto, s. poscunt; s nuam, 
więcej niżeli; ratis s>t[ierque diii. 

Snperbia 

aż nadto powiedziałem; satis super- 
que ditare aliquem; satis superąue 
humilis, nadzwyczajnie; b) s, quam, 
oprócz tego, s. quam qnod, oprocz 
tęgo że; 2) w odniesienia do cza¬ 
su: po czćm, s. tales effudit wo- 
ces; II) pnyim. z.przyp. 6. a) 
w przestrzeni: na, nad, s. nari 
turrim effectam; qui s. musculo 
struatur; ensis s. cervice pendet; 
s. arce sunt; za, s. Bosporo incole- 
re; - przenoś, względem, w przed¬ 
miocie, e. tali causa inissi; s. ali- 
qua re scribere, agere; poet.: s. 
urbe cnras; 8. sua lande molitur; 
b) w odniesieniu do czasu: pod¬ 
czas, nocte 8. media, poet.; 2) 
z przyp. 4. a) w przestrzeni; nad, 
na, s. asseres coria inducuntur; 
s. aspidem assidere, s. corpus ali- 
cujus oceumbere; s. caput regis 
volare: a utres nare, aquas. m n- 
tium juga concrcta erat; alii s. 
alioruu capita ruerent: powyżej, 
situg s. Ńumicńim flumen: e 
rat s. ipsurn, cubabat s. regem, 
około, s. Snniuin nawigas; za, da- 
lćj, s. Indos proferet imperium; 
s. Numidiam Gaetulos accepi- 
mus; — przenoś, przed, s. ow- 
nia, przedewszystkiem; oprócz, s. 
ceteros bonores locus itr circo da- 
tns; s. ceteros sumptus; super haec; 
także: wulnus s. wulnus, rana po 
ranie; b) w czasie: podczas, s. men- 
sam, s. viuuin et epulas, u pózn. 
pisarzy. 

Superabilla, e, łatwy do przejścia, 
murus; — przenoś, łatwy do po¬ 
konania 

Superaddo, ere, pmdac, dodać, 
tumulo guperaddife carmen. 

Buperator, oris, m zwycięzca, po- 
puli. 

Superbe, pnysł. dumnie, hardo, 
responderc, imperare 

Superbia, ae, duma, pycha, ra- 
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dętoić, in rebus prosperis supcr- 
biam fugiamus; z dobrćj strony; 
duma szlachetna, poczuwanie się 
do własnej wyższości, sumę super- 
biam qnaesitam meritis. 

Buperbllóąuentia, ae, i. mowa 
nacechowana dumą. 

Superbio, Ire, pysznić się, być 
dumnym, forma, houore. 

Superbus, a, um, 1) ze zlej strony: 
dumny, pyszny, nadęty, superbum 
se praebuit in fortuna; utrum su- 
perbiorem te pecunia facit; stąd; 
Snpetbus javo przydomek Tarkwi- 
musza; 2) z dobrćj strony: zna¬ 
mienity, wzniosły, odznaczający 
się, Atridae; populus bello super¬ 
bus; 3) o przedmiotach nieżywot¬ 
nych; pyszny, wzniosły; arces; o- 
stry, snrowy, judicium aurium, 
jura; yultus; dumny, gressus, lite* 
raa; okazały, odznaczający się, 
wspaniały, świetny, limina emum 
potentiorum; conjugium; trium- 
phus; postes auro superbi; wpra¬ 
wiający w dumę, victoria. 

Superoilium, ii, n. brew; 2) ja¬ 
ko sk&zówka gniewu, dumy, su¬ 
rowości; 3) skinienie, imperium 
Joris cuncta supercilio morentis; 4) 
wierzchołek, tumuli, tramitis cli- 
vosi; iufimo supercilio, pod górą. 

Superomineo, ere, sterczćć, prze¬ 
wyższać, uudas; victorqae riros 
supereminet omnes. 

Superfioles, 6i, ż. wyższa część ja- 
kićj rzeczy; powierzchnia; 2) to 
co stoi na powierzchni ziemi: bu¬ 
dowle, drzewa i t. p., areaui prae- 
claram habemus, supcrficiem con- 
sules aestimabunt 

Superfigo, liii, fiium, 3. zatknąć na 
wierzchu, wsadzić, capita super- 
fixa. 

Bupcrfluo, £re, wylewać, zalewać, 
wzbierać; — przenoś, obfitować, 

nos superfluentes (w odniesienia 
do wymowy). 

Superfluus, a, um, obfity, zby¬ 
teczny, niepotrzebny, u póżn. pis. 

Superfundo, fildi, fiisuin, 3. wyle¬ 
wać na co, na str. bier. wylewaa 
się, wzbierać, Tiberi superfuso; 
fastigio operis; — przenoś, hostes 
superfusi, rzuciwszy się groma¬ 
dnie , w wielkiej liczbie; superfu- 
dit se (regnum Macedoniae) in 
Asiam, rozszerzyło się; laetitiase 
superfundens, radość zbyteczna, 
niepohamowana; także o szczęściu: 
superfundit se auimo alicujus, za¬ 
ślepia, omamia. 

Supergredlor, gressus, 3. chodzić 
po czem, ruinas, u póżn. pis. 

Superi, oram, m. patrz superus. 
Superimmineo, £re, sterczeć, wzno¬ 

sić się. 
Superimpóno, posui, positum, 3. 

kłaść na co. 
Superinoido, 8re, spadać na co. 
Superineubo, Sre, leżeć na ozem. 
Superincumbo, Sre, kłaść się na 

czem. 
Superlnjioio, jęci, jectum, 3. na¬ 
rzucić, nakłaść na co, raras su- 
perinjice frondes. 

Suporlnm-, superinp-, patrz su- 
perimm-, superimp-. 

Buporlnstemo, str&ri, 3. pokładać 
czem, zaścielać, tahulas. 

Superior, patrz superus. 
Superlus, patrz superus i supra. 
Superjaolo, j?ci, jectum i jactum, 

3. rzucać na co, membra stper- 
jecta; post,; aequor superjectum; 
rozlane; 2) przerzucać przez co, 
scopulos supeijecit undi pontus;- 
przcuoś. przesadzać, przekraczać 
granice, superjecere quidam au- 
gende fidem. 

SuperUtio, Oais, i, przesada, prze¬ 
sadzanie w mowie, reritatis (hy- 
perbolaj. 
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SaperUfos, u, UH, przesadzony, 
nAł. 

ftqwwMWv tefsi, mlssnm, 3. 
wrzucać, dodsć, wlać, przymie- 
stuć, *patH etioni, u pAza. pis. 

Sapera*, pny»ł. ł wierzchu, as 
wierzchu, aalier foraoss superne. 

Saperaus, a, nm, górny, zwierzch¬ 
ni; poet. niebieski, nomen, 
upiro, 1. 1) uieprzech. aj wysta¬ 
wać, górować, capite, poet;—prze¬ 
noś. mićć przewagę, wyższość, 
brać górę, equit*ta, copiis, ńrto- 
te; sttpemt sententiń; tsntam su- 
pemutibas mnlis; .i) pozostawać, 
quid suoerat? superei modo Man¬ 
to* nebis; rit5 saperare, przeżyć, 
t&kże: poet $*mo superne falicui); 
e) być obfitym n*d potrzebę, do 
zbytko, dńritiae saperant; snperan- 
to nmltitudine; quam otinm su- 
per»t;2) przech. aj przebyć, przejść, 
przepłynąć, przejechać, montes, 
Alpes, aeqnor, przewyższać, t or¬ 
do soperat fontis fsstigium; smii- 
mas ripss fluminis; takie: wleźć 
na co, wstąpić, snmmi fastigia tec- 
ti asceoso sapero; uprzedzić, epi¬ 
stoła® fama osaet saper*tors; — 
przenoś, a) przewyższać, celować, 
ćmnes in re; o Blues splendoru aa 
dięniute Tióa; coasillo, justiti*, 
alegaalia; dootria* aliąuen; mo¬ 
ru* cirilitate *liqu«a; emaesase- 
loro: urb<s-» ntilitaie; 6) pokonać, 
zwyciężyć, bodem ecie, pogna, 
proelio, usłali certamine; Tejente* 
Milo; Adam hello; często samo 
altanom; ąnaram fleta et depre- 
estUne uapentas; y) wytrwać, 
wytrzymać, przetrwać, ?im tem- 
pwtaitu latom ot perseverantia; 
omnht; casus; ij przejeżdiać mi¬ 
mo, koło czego, otyochac, opiyaąć, 
Eahooam, iaaidias lecatas. 

Bsperpendona, tia. wiaząey aad 
cum, Mparpcadęnti* saia. 

Suporpćno, pBsui, posYtum, 3. wło¬ 
żyć na co, położyć na wierzchu, 
capiti doeus; mansnu 

Buporęuam, patrz saper. 
Superaeando, Łre, wstąpić na CO, 
corpora. 

Superaedeo, s5di, sessua' 2. sie- 
Aiićć na czem; — przenoś, zaprze¬ 
stać, zaniechać, nnikać, z przyp. 
6 lnh 3. Labore itineris; pngnae; 
Terbom* maltitndino superseden- 
dam est; z tryb. bez. loąui, casti- 
gare, certare, agere. 

Supenterno, strSri, stratna, 3. 
rozścielać z wierzchu, nakrywać. 

Suparstes, stltLs (od stój, blizko 
stojący, naoczny świadek; dawna 
fornala prawna: utrisąue super- 
stitibos praesentibas; 2) ten, któ¬ 
ry przeżył kogo lab co, z prz. 3 
lab 2 saperstitem esse alicni; alte- 
rios Tostrnm cnpcrstes; non solom 
ritao sod etiam iignitaiis meae. 

Bapssstitfo, Snis, i. świętość, po¬ 
szanowanie bogów, religia, tempii; 
superstitione facile est liberan, 
ęau sustuleris Tim deoram; poet.: 
przynieś czyli jćj nietykalność; 
2) zahohohon, aailis; snperstitiene 
captns. 

Saperatitióee, ptzytł. zabobonnie, 
dicere. 

aupo—tttłdiaa, a, um, wieszczy, 
prorocki, rex, poet; 2) zabobon¬ 
ny, philosophi. 

Buperato, Ire, stać na czćm, zprzyp. 
3 zawis; z przyp- 4 ess* supor- 
stebant Tohtcrs* inhunut*. 

Suporetroo, Sre, budować na czem. 
Bapemum, tai, eese, 1) być nad 

czćm, iterczćć; — przenoś, poko¬ 
nać, wytrzymać, podołać, labori, 
poet; 2j pozostać, non multum 
aostatił mpererot; beli om supere- 
rat; nihil rimw supeteeb satis 
heetiam supeceet; qnod gsreadi* 
Tohua supeMsset; mon multum su- 
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poresse munitionis (nie wiele bra¬ 
kuje do ukończenia warowni); sn- 
perest, uł-, pozostaje, aby-; ąuod 
superest, wreszcie, albo: co pozo¬ 
staje; bzczegól. przy życiu pozo¬ 
stać, ums snperfuit ex tanta fa¬ 
milia; er proclio, er pogna lub 
samo superesse; z przyp. 3. prze¬ 
żyć, temporibus, pugnae, palri; 
3) być obfitym, zbytecznym, nad 
potrzebę, do zbytku, ' erba mihi 
siperesse; fama Jori snperest; tan¬ 
tum ani mi superesse sententiae; 
stąd: być niepotrzebnym, neque 
absit quidquara noque supersit 

Superus, a, um, górny, wierzch¬ 
ni, na wyższćm miejscu będący, 
arae, ricinus, marę i t. p.; rze- 
aoxo. superi, orum, m. bogowie 
wyżsi, świat ziemski, ludzie na 
ziemi żyjący, w przeciwieństwie 
do Świata podziemnego tiofen); 2) 
st. wy i. superior, ius, a) w prze¬ 
strzeni: wyższy, wyićj leżący, znaj- 
dujący się, s. pars aedium; także; 
domus, wyższa cześć domu s. pars 
collis, locus, miejsce wyższe, mów¬ 
nica, superiora e loco concionari, 
dioere;locas, Tzgórza; acies s.it.p.; 
bfoesla s., Mezya wyższa; rzeootp. 
superiora, w przeciwieństwie do 
inferioraę — przenoś, a) wyższy, 
mocniejszy, potężniejszy, superio¬ 
rem esse, być zwycięzcą, zwycię¬ 
żyć; superiora* bello esse coepe- 
ruac, zaczęli brać przewagę w woj¬ 
nie; superiorem discedere, odejść 
zwydęźcą; popnlus superior fac¬ 
to*, wziął przewagę; superiorem 
esse contra improfcós; p) wyższy, 
znakomitszy, celniejszy, henori; 
gradu superior, loco, fortuna, fa¬ 
ma superiores; superior factus or¬ 
alne; quanto suporiores sumus, 
tan to nos geramus sobmissins: h) 
w odniesieniu do ccasa: przeszły, 
poprzedzający, dawniejszy, upły- 
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niony, dles, nox, aonus,fOmpus, ae- 
tas, castra, vita, facinus, pogna, 
bellum, proelia, adrersae ns, 
crodelitar i t. p. addunt ad su- 

eriores totidem naTes trireraes; 
no superiores obscurissimo ge- 

nere; przytl. snperius, wprzód, 
przedtem, wyżćj; superior pod 
względem wieku: starszy, Diony- 
sius s; superiorom aetas; omnes 
aetatis superioris; 3) stop. najw 
a) supremus, a, um, bardzo wy¬ 
soki, najwyższy, montes, najwyż¬ 
sze szczyty gór; — przenoś, a) 
największy, najokropniejszy, naj¬ 
surowszy, suppbcium, macies; 
rentom est ad supremum, przy¬ 
szło do ostateczności, poet; g) pod 
względem czasu: ostatni, nox;so¬ 
le supremo, przy zachodzie słoń¬ 
ca, poet; szczegół, w odniesieniu 
do końca życia: dies, hora, tox; 
potio, honor; ignes i t p.; poet.: 
supremo ore, konającemi ustami; 
rzecz&w. suprema, orum, w. koniec, 
śmierć, obchód pogrzebowy, osta¬ 
tnia posługa; przytl. supremum, 
nakoniec, po raz ostatni, magna, 
supremum roce ciemna; bj som- 
mus, a, um, a) w przestrzeni: 
najwyższy, bardzo wysoki, jugum 
lub cacamen moatis; aedificiorum 
fastigium; sumraus ego (in tricli- 
nio); s. urba, najwyższa część 
miasta; s. mons, wierzchołek gó¬ 
ry; s. terno, koniec dyszla; sum- 
masamphorasoperitauro, z wierz¬ 
chu ; summa aqnk, terra, powierzch¬ 
nia; rzecz.'w. summum, i, a. wy¬ 
sokość, szczyt, a summo, z góry; 
in summo, na szczycie; summa 
petrae, wierzchołki; przytl sum- 
mum, najwyżej; — przenoś, naj- 
wyżazy, największy, najmocniej¬ 
szy, nusnakomitszy, najważsiej- 
ssy, najgłówniejszy, hiems; rls, 
perfcalnra, cruoi&tiu; cura i t p. 
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gesns, magistratu*, potestas, ho* 
nor, studium, prudentia, &eqóitas, 
humanitas, spes, bonum, ma¬ 
ło* i Ł p.; g. respublica, cale 
pwństwo; s. Kalus reipublicae, po¬ 
wszechne dobro kraju; suiumae 
W8, najwyższa władza; poot.. zna¬ 
komite czyny; f. bellunr; główna 
wojna; summo reipublicae, w naj- 
większem niebezpieczeństwie rze- 
Cłypoapolltej; omnja summa face- 
re, robić co tylko można; o oso¬ 
bach: najwyższy, najznakomitszy. 
Tir, dux, imperator i t. p.; p) 
w odniesieniu do czasu: ostatni, 
najpóźniejszy, dies, term mis, se- 
nectus. 

Saperrac&neus, a, um, zbyteczny, 
pozostający od zwyczajnego uży¬ 
cia; opus, praca dopadkowa, do¬ 
rywcza. wykonam; w chwilach 
wolnych od zwyczajnych zatru¬ 
dnień; ze zlej strony; niekoniecz¬ 
nie potrzebny, nieużyteczny, da¬ 
remny, sanguis, literae; oratio, 
defensio; pro supervacaneo afque 
inutih babere aliquem, de timo- 
re superraraneum est disserere. 

Superraouua, a, um, zbytni, nie¬ 
potrzebny, nieużyteczny, bezsku¬ 
teczny, Baja* superracuas f»c#re; 
metus honores; superracuum est, 
z tryb. bez: illis superracunm 
est pugnare, ex supervacuo, nie¬ 
potrzebnie, daremnie. 

auperrado, fire, przechodzić, rni- 
nas inun; munimenta. 

Buperrehor, rectos, 3. przejeżdżać, 
żeglować, powyżej lub około, prae- 
ter oram Italiae supervcctus pro- 
montorium 

. toer. mo, rfflii, rentom, 4. na¬ 
chodzić, wchodzić na wierzch; 
poet.: heres heredem velut unda 
superrenit undam, dziedzic nacho¬ 
dzi na miejsce poprzedniego, jak-; 
crnra loijnentis terra superrenit. 

pokryła; 2) nagle napaść, alicui, 
a Camillo Gallis superrentum est, 
niespodzianie K. napadł na Gal¬ 
lów; cnrru desilit atque semiani- 
rni lapsoqae superrenit; niespo¬ 
dzianie przyjść na pomoc, lub 
w ogóle: nadejść nagle, euperre- 
nerunt legati, sigua, munientibus 
superrenit Marcellu*; huic laeti- 
tiae superrenit Quintius; neque 
ita multo post et pcdites snper- 
renerunt; — przenoś. nox super- 
reuit alicui, zaskoczyła; superre¬ 
nit casus ignaris. 

Supemwo, vixi, 3. przeżyć, ali¬ 
cui, u póżn. pis. 
Superrólito, Sre, często nad czćm 
przelatywać, tecta, poet. 

8uparvólo, 5re, przelatywać nad 
ozem, totum superrolat orbem; 
tremebunda superrolat hastę. 

Supmo, 1, w znak naginać, obra¬ 
cać, poet: glebas, uprawiać; na- 
sum nidore supinor, obracam nos 
ua zapacby. 

Supimia, a, om, w znak, w tył 
podany, nachylony, leżący, motns 
corporis; ora; tendo supinas ad 
coelum manus, wyciągam zwró- 
coue ku niebu dłonie; stcrtit su- 
pinus; jactuss., rzut w górę; Ti- 
bur, na spadzistości góry leżący, 
poet.; stoczysty, pochyły, raliis, 
collis; 2) wsteczny, w spak idący, 
cofający się, flumina in fontes 
cursu reditura supino; nec redit 
in fontes unda supina suos, poet. 

Suppar, pSris, prawie równy, współ¬ 
czesny, huic aetati supparcs. 

Supparum, i, n. i -us, i, m. ga¬ 
tunek żagla. 

Suppeditatio, onis, i. dostatek, 
obfitość, bonorum. 

Suppedito, ]. znajdować się pod- 
dostatkiem, być, in hoc campo 
facile supped>(at omnis apparatus 
dicendi; obfitować, quibus nos 
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suppeditamus, ille eget; wystar¬ 
ać, maaubiae rix in fundamen¬ 
ta suppeditaTerunt; parare ea, quae 
suppeditant ad cultum, nec consi- 
lium nec ratio suppeditat: 2) przech.: 
dostarczać, pecumam alicui; om- 
nium rerum abundantiam; quod 
łpsis suppeditabatur; samo supp. 
alicui, pomagać, wspierać, quod 
Ciceroni suppeditas, gratum est. 

Suppedo, erc “ paululum pedli 
Buppetlae, arum, i. pomoc, po¬ 
siłki, milites suppetias alicui mit- 
tere; suppetias ire alicui, iść na 
pomoc, także: occurrere alicui, 
renire, proficisci. 

Suppetior, 1. posiłkować, ratować, 
alicui. 

Suppdto, petlvi i petii, peHtum, 
3. być na pogotowiu, ne pabuli 
quidem satis magna copia suppe- 
tebat, pecunia deesse coepit, ne- 
que, quo manus porrigeret, sup- 
petebat, nisi in amicorum pos- 
scssiones;quum frumentum copiae- 
quo aliao suppeterent; o wymowie: 
cui res non suppetit, Terba de- 
sunt; — przenoś, si vita suppetet 
(mibi), jeżeli jeszcze żyć będę; ii 
ritalongius suppetisset; suppetunt 
Tires; nec consilium 6ibi suppe- 
tere;suppetit fiducia. stąd: wystar¬ 
czać, byt dostatecznym, castris lo- 
cus suppetit; ut ambitioni, sumpti- 
bus copiae suppetant; - przenoś, 
rudis iiugua non suppetebat liber- 
tati; poet.: podołać, noris ut usque 
suppetas doloribus. 

Suppilo, 1. kraść, okradać. 
Suppingo, pegi, pactum, 3. wbić 

pod spodem; podbić czem, pod¬ 
szyć, z przyp. 6. 

Bupplanto, 1. podstawić co komu 
pod nogi, aby się wywTÓcil, aii- 
quem- 

Bupplementuin, i, n. uzupełnie¬ 
nie, szczegół, we względzie wo¬ 

jennym, scribere legionibua sup- 
plemeutum ; legiones reteres sup- 
plemento explere; tema milUa 
militum in supplementum impe- 
Tata. 

Buppleo, plEvi, plBtum, 2. uzu¬ 
pełniać, dopełniać, szczegół, we 
względzie wojennym, legiones; 
poet.: sanguine renas, znowu na¬ 
pełnić; — przenoś, nagrodzie, za¬ 
stąpić, rigorem firmitate animi- 

Bupplei, pilcie, zginający kolana, 
stąd: proszący z pokorą, suppli- 
cem se contulisse ad alios; sup- 
plex te ad pedes abjiciebas; tak¬ 
że: orat multis et supplicibus rer¬ 
bie; voce supplici postulare; ten- 
dit ad roś manus supplices; rze- 
ezow. Tester est supplex; suppli¬ 
cibus tuis parcas; dei supplei. 

Bupplioatio, ónis, i• publiczne 
upadanie na kolana, połączone 
z modłami dla nczczenia bogów, 
nakazane uchwałą senatu, bądź 
na podziękowanie za pomyślność 
w wojnie, bądź na odwrócenie 
klęsk i nieszczęść krajowych. 

Bupplioiter, przysl. pokornie, lo- 
qui; respondere; aram Tenerari. 

Buppticium, ii, 71. zginanie kolau° 
mianow. sj upokorzenie się przed 
Bogiem, modły uroczyste i ofia¬ 
ry, precibus suppliciisque deos 
placare; in suppliciis deorum ma- 
gnifici, domi parci; takie- pokor¬ 
na prośba, błaganie zwrócone do 
ludzi, Vagenses fatigati regis sup- 
pliciis; i) uklęknieuie dla odebra¬ 
nia kary, poddanie głowy pod 
miecz, stąd: kara śmierci; w o- 
góle: kara ciężka, męczarnia, ad 
supp. dare a!iqucm, skazać na 
śmierć; sumere s de aliquo, uka¬ 
rać; s. dare alicui, być ukara¬ 
nym i t p. 

Supplieo, 1. pokornie prosie, bła¬ 
gać, zaklinać, neque Caesari so- 
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lita pro te mppLicabo; szczegół, 
do Boga modły zanosić, cześć od- 
a*wać, ofiary czynić dla uproszę- 
nia leski lab podziękowania, Ma¬ 
rio per hostfae diis auppiicanti; a 
dils. 

BupplOdo, płosi, plosutn, 3. tu- 
pać, padem nenio supplosih 

BuppJOaio, Cnis, i. tąpanie, pedis. 
Suppoenitet, nieosob. ial trochę 
czego, aliąuem alicujus rei. 

Suppóno, posili, posltnm, 3. (poet. 
suppostus—suppositus) podkładać, 
podstawiać, ora gallinis; ignem 
tectis; oolia oneri; caput pedi- 
bus i t. p.: poet,: aliquem tu- 
muio lub terrae, pochować, po¬ 
grzebać, suppositus, leżący pod 
ezćm, przykryty, ignes cineri 
aoioso; — przenoś, poddać, sd 
eriminibus; poet: aethera in- 
geaio suo; 2) poniiśj do czego 
przyłożyć, poet.: falcem aristis 
(kosić)); cultrum (zarzynać);—prze¬ 
noś. przydać, . załączyć, generi 
partes; eiempla; 3) postawić ko¬ 
go lub co na miejscu kogo lub 
czego, alnjuem in alicujus locum; 
operae nostrae £dem amicorum; 
fałszować, testamentom; impetom 
in eum faciobant, qui suppositus 
etat 

Supporto, 1. dowozić, dostawiać, 
framentua ei Sequanis, ia ur- 
bem , eiercitui, naribas; ez Epi- 
ro iis orunia Samethraoiam sap- 
pertari jussit; comaeatum, liana. 
aquam i Ł p. 

Suppostua, patrz suppono. 
Suppreaaio, ćnis, i. zatajenie, za¬ 
trzymanie kryjomo. 

Buppressus, a, um; cichy, roi; 
orator auppressior ut rooe, sic 
orstione. 

Bupprimo, prerei, preesa®, 3. 
cisnąć na dćł; stąd: narera, po- 

gtgżyć w morza, zatopić; 2) za¬ 

trzymać, classem; Lottem inso- 
leater insequentem; poet.: rocem, 
milczćć; fons snpprossus, zatamo¬ 
wane; sanguinem; — przenoś, a) 
wstrzymać,iter; powściągnąć, przy¬ 
tłumić, iram, fiegritudinem; que- 
relas; b) ukryć, zamilczćó, pecu- 
niam, numos; famam decreti; in- 
dicium. 

Suppudei, nieosob. nieco się wsty¬ 
dzić, quod eorum me suppudebst, 
*e się ich nieco wstydziłem. 

Suppflro, 1. ropieć, jątrzyć się. 
Suppfito, 1. obrachować, obliczyć. 
Supra, 1) pnysł. aj w przestrzeni: 

w górze, na wierzchu, po wyżćj, a. 
et subter; takie: w przeciwień¬ 
stwie do infra; toto rertice s. est, 
całą głową wyższy jest od in- 
nych; — przenoś, wyżćj, ager 
forfasse trecentis aut etiam a. nn- 
morum milibus emptus; s. adji- 
cere, podawać wyższą cenę, licy¬ 
tować, ut nihil a. posset (addi); 
żc nic więcej dodać nie możne; 
s. dcos lacessere, jeszcze więcej 
naprzykrzać się bogom; g. quam, 
więcćj niżeli; rem s. ferre quam 
beri potest, przesadzać, rzecz więk¬ 
szą przedstawiać, aniżeli być mo¬ 
że; corpus pstienr — supra quam 
cuique credibile est; b) w czasie: 
pierwćj, przedtćm, wprzćd, uti 
«. demostrarimus; de quo coa- 
memorari s.; quae s. scripsi; stąd: 
stop. wyi. superfas, wyżćj, dlii s,; 
2) pnytm. z przjrp. 4. a) w pBHł_ 
strzeni: na, nad, corrug ei e. 
daitrum brachium sedit; accum- 
bere s. aliquem, być u stołu 
wyżej od kogo; lignumque su¬ 
pra turba petnians insilit; saL 
tu s. renabula fertur, poet; p0_ 
wyżćj, z tamtćj strony, supra 
re geito decime miliario; s Pon_ 
tum positae ciritates; quae ceni 
jacet s. Cllidam; s. Suessulnm;_ 
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przenoś. nad, s. caput esae, być 
- ad karkiem, zagrażać; s. modum, 
*. morem, a. rires; »• leges se 
esae Telle, chcićć być v fiszy a 
tud prawa; po, s. aliąuid nasi- 
gare, port.; — przenoś, snpra ali- 
quem ire piotate, przewyższać; b) 
w odniesienia do czasu: przed, 
przy, paulo a. ba ic memoriam; s. 
septingeatesimum aanum; s. coe- 
nam; c) przy oznaczeniu liczby: 
nad, więeój niż, a. milia Tiginti. 

Suprawando, aoandi, scansum, 3. 
przestąpić, firies. 

Supremum, aupremus, patrz su- 
penu. 

gflra, ae, ł. lytka, w licz. mu. 
poet. golenie, suras zincire co- 
tbnrno. 

SuroiUua, 1, m. gałązka, latorośl, 
pionka; — przenoś, sarculum de- 
mngere ei jurę cmii. 

Surdaeter, stra, strum, nieco gtu- 
cby, tępy słuch mający. 

Burdltaa, Stis, i. głuchota. 
Surdua, a, urn, głuchy, pozbawio¬ 
ny słuchu, canore snrdis; aurdis 
auribus canere rana (praecepta); 
surdae aures pulsare, iurocare, u 
pńźn. pis.; — przenoś, głuchy, 
nieczuły, leges rem. surdam ease; 
s. posteritas; poet.: surdus ad mu- 
n*»; surdi in rota dii i sarda 
rota; eurdior fteto; sari w clama- 
bat ad ondas; niepojmująoy, nie- 
rozumiejący, in horam sermone 
surdi; narrare asello fabellam sar¬ 
do; 2) nie dający się slyszćć, nou 
arii offlcii gratia surda tui, poet. 

Surdua, ae, m. wódz naczelny u 
Partów. 

Burso, patrz subrigo. 
Surplte, •arpuerat=suriipite, sur- 
ripuerat. 

Burreetus, patrz aubrłgo. 
Surteukum, i, ił miasto w Kam¬ 
panii; stąd: Sonentbuł, a, aa. 

do Surrentu odnoszący «ię i Sut- 
rentini, oram, m. Surrentynowie. 

Surrepo, patrz subrepo. 
Surrigo, patrz subrigo. 
Surripio, ripui. reptum, 3. pory¬ 

wać, zabierać co ukradkiem, wy¬ 
kradać, aliquid (ab aliquo); fiiiura 
ei custodia; de mille modiis u- 
nam; — przenoś, wydzierać, zir- 
tus surripi nunąuam potest; sttr- 
ripere aliąuem mord; ukryć, ori- 
mina eculis pałria. 

Surrogo, patrz subrog . 
Sunno, prtyst. w górę, na górę, 
sursum deorsum, w górę i na 
dół; 2) u góry, w górze, naves 
a. aunt. 

Sus, przytl. — aursum, używa się 
w połączeniu: susque deque fer¬ 
ro lub habere aliquid, nic sobie 
z czego nie robić, nie dbać, uwa¬ 
żać za rzecz obojętną. 

SUa, suis, m. i i. (przyp- 3. licz. 
mu. suibns i subus), świnią; przy¬ 
słowie: sus Mineryam docet, uczy 
głupi mądrego. 

Suaa, erun, «- głćwne miasto Su- 
zyauy krainy Perskiój (Susiana 
regio); stąd: a) Snstani lub Su- 
sii, oram, m SuzyaDie; i) Snsis, 
łdis, ś. tycząca się Snzy, Pyiae, 
wąwozy, które Persydę od Su- 
zyaay oddzielają. 

Suaoeptlo, ónis, i. podejmowanie 
się czego, causae; znoszenie, la¬ 
bo rum dolorumque. 

Susoipio, c3pi, ceptum; 3. podnieść, 
podżwignąć, dominant raentem; 
suecipiunt famulae, poet.; zebrać, 
tepldum crnorem pateris; przyjąć 
kogo, aliąuem in regnum, iu ci- 
ritatem, ab aliąuo houorifloe au- 
scipi; ingenti houore susceptus 
est; szczegół. a. filium, przyjąć, 
uznać za syna; stąd w ogóle: su- 
scipere liberos, młóć dzieci, po¬ 
tomstwo ; In lucern editi et ausoepti 
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sumus, urodziliśmy się; 2) poet.: 
odpowiadał., sascipit Anchises; 
3) — przenoś, a) wziąć na siebie, 
podjąć się czego, rem, caasam, 
negotium, officium, leg&tionem, 
praefeetnram, speculatoris munus, 
imperiom, alifjuem corrumpen- 
dnm peennia, aliquid seribendum; 
mes alienum amici; onus officn, 
taborem; ściągnąć na siebie, na¬ 
razić się na co, ignominiam, ina- 
culam, turpitudinem, culpam, poe- 
nam, molestiam, pericula; powziąć, 
consiliu , odinm erga lob in ali- 
quemintidiam. inimicitias cum ali- 
quo; przedsięwziąć, zacząć, bcl- 
lnm contra lub mdversns aliquem; 
sceins in se, dopuścić się; votum, 
uczynić; b) przyjąć, sacra, Teli- 
giones; consolationem; c) przysta¬ 
wać na co, zgadzać się, quae si 
suscipimus; quod in causa diffi- 
cillimum est, suscipiunt. 

Somoito, 1. wzruszać, w górę pod¬ 
nosić, aliquem; poet.: terga tellu- 
ria, poruszać pługiem, uprawiać; 
caedem, mordować; — przenoś, 
pobudzać, zachęcać, poet.: aliquem 
in proelia, in arma; 2) budzić, 
e somno aliquem; — przenoś, roz¬ 
niecać, ignes sopitos, eistinctos; 
injuria suscitat ignes; ira rim su- 
scitat, spes snscitat iras; se ira, 
wzbudzać w sobie gniew; tacen- 
tem Apollo snscitat Mnsam, poet. 

Stulani, Susii, Susis, patrz Susa. 

Suspeotue, a, urn, podejrzany, po¬ 
dejrzenie wzbudzający, niepewny, 
quo quis callidior, eo snspectior, 
rogi; suspectum aliquem super 
scelere habere; de aiiqua re lub 
z przyp. 2. 

Bumpsotua, Us, m. spoglądanie 
w górę, ad Olympum; stąd: tur- 
ris vasto suspectu, wieża nad- 
zwyczajnie wysoka, poet.;—prze¬ 

noś, podziwianie, szanowanie, bo- 
norum, poet. 

Buspendium, ii, n. powieszenie. 
Suspendo, pendi, pensum, 3. zawie¬ 
sić, powiesić, arbori; in arbore; 
oscilla e.t pinu; ab aito mało; de 
licu; arcum humeris; se s. powie¬ 
sić się, suspensus, zawieszony; 
poet.: suspensus tabulam lacer- 
to=rcui tabula est suspensa; rul- 
tnm mentcmque tabella, z wiel- 
kićm zajęciem przypatrywać się; 
2) podnosić w górę', wysoko po¬ 
stawić, prehcnsioiiibus tectum 
turris. tignis contignationem; mu- 
rum furculis (podeprzćć); poet," 
tellurem sulco (wzruszyć, spulch¬ 
nić); postawić co tak, aby się lek¬ 
ko posady dotykało, suspenso pe- 
de eragari, lub ferre suspensos 
gradns, z lekka się unosząc iść 
ua palcach, poet.; stąd; wznosić 
budowle na sklepieniu, na arka¬ 
dach, baineolas; — przenoś, zo¬ 
stawić co w niepewności, w za¬ 
wieszeniu, bez rozstrzygnienia, rem 
medie responso; animos exspecta- 
tione; eispectationem alicujus; 
wstrzymać, przerwać, fletum, poet.; 
suspendere naso, patrz nasus. 

Suspensus, a, um, zawieszony, 
wiszący, unoszący się, currus s. 
(iu aqua), s. circuli; per maro 
suspensa ferret iter, poet.; - prze¬ 
noś. a) od czego zawisły, zależą¬ 
cy, ex bono casu; rationes sus- 
pensas habere exstrinseeus, opie¬ 
rać swoje rachuby na okoliczno¬ 
ściach zewnętrznych, szukać szczę¬ 
ścia i zaspokojenia w przedmio¬ 
tach zewnętrznych, np. w bogac¬ 
twach, dostojeństwach i t. p.; b) 
niepewny, wątpliwy, lękliwy, 
trwożliwy, animns, mens, eispec- 
tatie, timsr, res; suspensus animi, 
ezspectatlone suspensus; ple ba, 
nox, poet. 
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Susploai, Scis, podejrzliwy 
Suspicio, spexi, spectum, 3. spo¬ 

glądać w górę, in coelom; coelum, 
astr*; — przenoś, a) podejrzywać, 
mieć w podejrzenia, aliąuem; Bo- 
milcar snspectns Tęgi et ipse su- 
spiciens, patrz suspectus; b) wy¬ 
soko cenić; szanować, podziwiać, 
riros, nihil altum nihil magnifi- 
cum snspicere possunt; snspicien- 
dns, podziwienia godny. 

Suspicio, ónis, i. podejrzenie, sn- 
spicionem habere, mićć podejrze¬ 
nie alho hyc w podejrzenia; ali- 
quem in suspicionem alicni ad- 
dneere, podać kogo w podejrzo- 
nic; cique renissetin suspicionem, 
aliqnid esse scriptnm; neqne abest 
suspicio, quin ipse sibi mortem 
conscireTit; 2) w ogóle: domysł, 
saspicio est interposita; suspicio- 
nem habere; ut apnd cas (gentes) 
nnlla suspicio deornm sit. 

BuspioiOse, przyst. podejrzliwie, 
loqtii. 

Bnsplcióaus, a, um, podejrzliwy, 
mający podejrzenie, ciritas, ali- 
qncm suspiciosum faccre. 2) po¬ 
dejrzany, wzbudzający podejrzenie, 
qnod est suspiciosum, perspicn- 
am facere. 

Buspicor, 1. podejrzywać, mieć 
podejrzenie, aliquid dc ahquo; ni¬ 
hil alicni; cx ahqua re lub ali- 
qua re; często: z 4 przyp. i tr. 
bez. ea, quae fore snspicatus erat, 
facta eognorit; w ogóle: 2) do¬ 
myślać się, spodziewać się, ralde 
suspicor fore, ut infnngatnr im- 
prohitas. 

Buspiratio, ónis, i. i suspiiStus, 
ns, m. oddychanie; 2) wzdychanie. 

Bnapiritaie, us, m. głębokie oddy¬ 
chanie. 

Busplrium, ii, n. wzdychanie; poet.: 
snspiria trahere, wzdychać. 

Bniplro, 1. ciężko wzdychać, ab 

imis pectorihas; ze spój ne i tr. 
łącz.; 7. przyp 4 wzdychać za kim 
lub za czein, poet, 

Sueąne, deąue, patrz sus 
Buetent&tio, ónis, i. odwłoka, prze¬ 

włoka. 
Sustento, 1. podpierać, podtrzy¬ 
mywać, a poet. i póżn. pis. w o- 
gól., fratrem mentem dextra; se 
armaque; animus corpus susten- 
tat; utrzymywać, żywić, fami¬ 
liami — przenoś, c) wspierać, 
wspomagać, ratować, utrzymywać, 
amicos; aliorum aoziliis helia; se 
g. i snstentari, trzymać się, sn- 
stenta te, ut potes; b) wytrzymy¬ 
wać, znosić, cierpieć, aliquid; 
aegre eo die suitentatum est; tak¬ 
że : aegre is dies snstentatnr, 
z wielką trudnością broniono się 
tego dnia; noc ultra sustentaturi 
fuerint, nisi in tempore sahTentom 
foret; 2) wstrzymać, zatrzymać, 
powściągnąć, aciem; panlisper n 
rege sustentati; impetom 8.; — 
przenoś, wstrzymać, odwlec, rem; 
malnm; aediticationem ad tuum 
adrentnm. 

Bustineo, tinui, tentnm, 2. otrzy¬ 
mywać co, aby nie upadło, pod¬ 
pierać, trzymać, dźwigać, nosić, 
arma; spolia; sc; amicum laben- 
tem; aiir sustinet rolatus ariutn, 
avis se snstinet alis. aliąuid ma- 
nu; borem; baculo infirmos artus 
pons snstinetur fornice; saxis; co- 
lumnae et templa et porticus sa- 
stinent; furcis spectacala sustinen- 
tibus; lapis albus pocuła snstinet; 
także o drzewach: przynosić, wy¬ 
dawać, sustineant aliae poma; otrzy¬ 
mywać, żywić, aliquem; refrn- 
mentaria alimor et sostinemor* 
sustineri pisce et herhis; poet.: «r- 
hor umbram sustinet — przenoś, 
o) utrzymać, ciritatis dignitatem 
ac decus; yarietas negotiornm to- 
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U jurisdictione sustineiur; 6) po¬ 
doić czemu, godnie odpowiedzieć, 
nomen contulis; tantum tribuen- 
dam, ąaantum sustinore possit; 
quaestionem; przyjąć na siebie, 
podjąć się czego, causam; tres 
persona® (role); imperium; ex- 
spectationem; wytrzymać, znieść, 
potentiam alicujus, imperia, poe- 
nam, incommoda, orania i t. p ; 
szczegół w wojnie: wytrzymać, 
oprzeć się, impetum hostium; vim 
bostium, incarsiones, oppuguatio- 
nem, uumerum bostium, hos- 
tera i t. p.; częste: sarno sust. u- 
trzymać się; snstineo z tr. bezo*., 
Faris sustinet deseruisar Oenonen; 
non s. nie jestem w stanie, nie 
przeniosę tego na sobie, perdere 
blauditias; także z 4 przyp. i tr. 
bez. susiinebunt tales viri, se li- 
teni credidisse; 2) wstrzymać, za 
trzymać, powściągnąć, eoaos in- 
citatos, perterritum ezereitum, ag- 
men, signa; impetum; — przenoś. 
a) wstrzymać, odwlec, odłożyć na 
późnićj, solutionem; rem in noc¬ 
tem; bellum consilio; se s. prze¬ 
bywać, bawić gdzie, me snstimii 
in Aroatio fratris; b) wstrzymać, 
assensicn&m lub assensum; se ab 
aseensu; me sustinebam, ne scri- 
berem. 

ISustuli, patrz tollo. 
Suaurator, óris, M. szepcący, po¬ 

mrukujący. 
Busurro, ) szeptać, mruczeć, sze- 

leścieć, szmer lekki robić, wyda¬ 
wać, pars quid relit, aurę susur- 
rat; lymphae susurrantis; o pszczo¬ 
łach: brzęczćc, tractim susurrant. 

Bueurrus, a, um, wydający szmer 
iekki. 

Susurrus, i, m. szeptaaię, mru- 
tzenit, szelest. 

Sutilia, e, aszyty, spojony, sple¬ 
ciony, eoronae, poet. 

Sutor, óris, m. szewc. 
Sutórius, a, um, szewski: rzeetote 

były szewc. 
Butrinus, a, um, szewski: rteciotc. 
sutrina, ae, warsztat, sklep szewski. 

Sutrium, ii, n. miasto w Etruryi, 
stąd: Sutrlnus, a, um, do tego 
miasta odnoszący się, i Sutrini, 
oram, m. Sutrynowie. 

Brnu, &, um, zaim. swój, swoja, 
swoje: jego, jej, sua manu aori- 
pslt; calami tatę m suam propriam 
ąueri; incidit in eandem inridiam, 
quam pater snus (jego); indnlsit 
sil; q ni dem suus pater semper; 
dla większej mocy dodaje się raet 
lub pte, suapte mann, własną rę¬ 
ką, suamet »celera. swoje własne 
zbrodnie; ipse suus fuit accusa- 
tor, sam siebie oskarżył; injuria 
sua, którą ktę sam sobie wyrzą¬ 
dza; rie‘Zow. sui, swoi, przyja¬ 
ciele, krewni, współobywatele, 
recuirere ad suos; plures opeia 
forensi suos reddiderat; suną sui, 
n. i sna, orna, n. rzecz do ko¬ 
go należąca, własność, ut ad stt- 
um quisqne perreniat; quod suum 
non esset; 2) poterit esse in dis- 
putaude suus, sam, o własnych 
silach; sua erat, przy zdrowym 
rozumie, poet.; 3) przychylny, 
życzliwy, sprzyjający, pożądany, 
ntebalur populo *soj sai dii; ssa 
loca; reddere aliquem suum; su 
loco pugnam facet*; suus ventus. 
suam eccasionem rati; 4) przesoa- 
czony, należny, właściwy, suum 
nnmerum habero, anno suo; tem- 
pore suo; sua cuique etat dies, 
poet.; suos cniąne deorura s«cer- 
dotes praeficerc; suo Martę pu- 
gnare, o jeżdzie walczącej z ko¬ 
nia; suo jurę. 

Bybaris.is, i Ydis, ż. rzeka i mia¬ 
sto w Lukami; stąd- a) SybarT- 
tao, arum, m. Sybaryci znani 
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z rozpusty; 6) SybaTKis, Mis, i. 
Sybarytka, nazwisko poematu. 

Byohaeua, i, m. mąż Dydony; stąd: 
Sychaeus; ł, um, do Sycbcusza 
odnoszący się. 

Byoóphanta, ae, m. oszczerca, 
szalbierz, matacz, pieniacz. 

Byón*. Es, i. miasto w niższym 
Egipcie; stąd: SyeisTtes, ao, m. 
rodem z Syeny. 

Byg&mbri, orum, m. lud Germań¬ 
ski; stąd: Sygamber, bra, brum, 
do Sygambrów należący i Sygam- 
bra, ae, i. Sygambryjka. 

Bylla, ae, m- patrz Sulla. 
Syllaba, ae, i. zgłoska. 
ayllab&tlm, przt/nt., po zgłosce, 
dictare, dicere aliquid. 

Bymaettium, i, a. i Symactłms, i, 
m. rzeka w Sycylii; stąd: aj Sy- 
maethEus, a, um, tyczący się tej 
rzeki; i) Symaethis, Mis, i. na¬ 
leżąca do Symetu; cj Symaothius, 
a, um, odnoszący się do Syme¬ 
tu, fiumina, do Sym. wpadające. 

By mbóla, ae, i. składka pieniężna 
na ucztę. [godło. 

Byznbćtum, i, m. znak umówiony, 
Bymphónia, ae, i. zgodność dźwię¬ 
ków = conoentus, koncert; stąd: 
sympboniScus, a, um, do koncer¬ 
tu należący, pueri lub serri. 

SympUgaa, Sdis, i. w licz. mn. 
Symplegades, Symplegady, dwie 
wyspy skaliste na Bor,porze Trac¬ 
kim, któro podług bajecznych po¬ 
wieści niekiedy do siebie się zbli¬ 
żały; ale po przejściu okrętu Ar- 
go, stały się nieruchomeml, nunc 
immotae manent 

Bymp&slum, ii, n. uczta, biesia¬ 
da; tytuł pisma Platona. 

Bynedrus, i, m. współzasiadający, 
członek rady, radny. 

Bynephóbi, oram, m. młodzieńoy 
równi wiekiem, rówiennicyt tytuł 
komedyi Cecyliusza. 

Byngr&pba, ae, i. rewers, zapis, 
weksel, alicui pecuniam per syn- 
grapham credere. 

Bynnada, orum, n- miasto we 
Frygii wielkiej; stąd: Synnaden- 
sis, e, do tego miasta odnoszą¬ 
cy się. 

Bynódua, ontis, m. gatunek ryby 
morskiej. 

Bynthesis, is, i. połączenie, zbiór, 
dobór, sprzęty stołowe. 

Byraofleae, Brum, i. główne mia¬ 
sto Sycylii; stąd: a) SyracusBnus, 
a, um, Syrakuzański i Syracusa- 
ni, orum, m, Syrakuzanie; b) Sy- 
racusius, a, um, Syrakuzański; 
c) Syracósius, um, Syrakuski, u 
poet. 

syrt, orum, a. Syryjczycy, miesz¬ 
kańcy krainy zwanej Syria, ae, i. 
w Ał.yi, nad morzem Śródziemnem; 
w licz. poj. Syrus, Syryjczyk. 
Stąd: a) Syriacus, a, am, Sy¬ 
ryjski; b) Syricns, a, um. Syryj¬ 
ski, u poet.; c) Syrius, a, um. 
Syryjski, u poet. i póżn. pis. 
w ogóle; d) Syrus, a, um, po¬ 
chodzący z Syryi. 

Byrtnx, syringis, i. trzcina, stąd: 
Syrinx, nazwisko nimfy przemie¬ 
nionej w trzcinę. 

Byrius, a, um, patrz Syri. 
Bjrlus, a, um, patrz Syros. 

Syros, i, *. wyspa na morzu Egiej- 
skiam; etąd; Syrius, a, um, po¬ 
chodzący z wyspy Syros. 

Byrtis, is, i. syrta, mielizna na 
morzir, miejsce niebezpieczne dla 
żeglarzy, szczcgóL przy pobrzeżu 
Afryki: Syrtis major, przy Cyre- 
naioe; Syrtis minor, przy Byzace- 
nie; stąd: u poet. o piaszczystych 
krainach leżących naprzeciw Syrt 
i Syrtica gens, lud tam mieszka¬ 

jmy- 
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T. 
T. skrócenie przedimienia Titus; 
Ti — Tiberius. fccnic. 

Tab&e, arom, i. miasto w Pareta- 
Tabella, ae, i. tabliczka, 2) war- 
cabnica, parsa tabella cepit ter¬ 
mos utrinqne lapillos; 3) malowi¬ 
dło, priscis sparsa tabellis porti- 
cus: 4) tabliczka do pisania, stąd: 
bilet, list, protokół, tabel lis obsigna- 
tis agis mecum; 5) tabliczka, któ¬ 
rą zawieszano na ołtarzach przez 
wdzięczność dla bóstwa, t rotiva; 
6) tabliczka do glosowania przy 
wyborach urzędników; albo gdy 
szło o przyjęcie lub odrzucenie pro¬ 
jektu do prawa, jedna z napisem 
U Umili rogas, znaczyła przyję¬ 
cie; druga zgłoską A = antiquo, 
odrzucenie projektu. Na sądach 
były trzy: jedna z głoską Arzab- 
solvo drugą z C—condcmno; trze¬ 
cia NI..—non liquet, rzecz nieja¬ 
sna, nie mogę wyrokować. 

Tabellarius, a, om, należący do 
listów; rzeczoir. tabcliarms, ii, m. 

posłaniec z listem; 2) tyczący się 
tabliczek do głosowania, lex. 

Tabeo, erc. topnieć, cerae; gnie, 
butwiec, psuć się, corpora; poet.. 
z przyp. t>. tabentes sale artus, 
członki zmoczone, z których wo¬ 
da spływała; także bez ti przyp. 
gcnac tabent, łzami są zalane. 

Taberna, ae, r. chata, liche miesz¬ 
kanie , pauperom tabernae, 2) war¬ 
sztat rzemieślniczy, sklep, kram, 
tonsoris; Jibraria; argentaria, 3) 
gospoda, karczma, in tabernam 
derertere; 4) miejsce dla widzów 
w cyrku. in circn totas tabernas 
compararunt, 5) miejsce przy dro¬ 
dze Appijskiej, Tres Tabernae. 

Tabemacótum, i, n. namiot, tab 

militarc; t. statnere; 2) miejsce, 
które augur przed rozpoczęciem 
komieyów zewnątrz miasta dla 
brania wieszczby zajmował, t. ca- 
perc. 

Taberaariua, a, um, tyczący się 
chaty lub sklepu; rztczow. kra¬ 
marz. 

Tabea, is, i roztapianie się, roz¬ 
puszczanie się, psucie się; stąd: 
opadanie z ciała, chudnienie, su 
choty; — przenoś, zaraza, fenoris 
crescentis; 2) ciecz nieczysta, ro¬ 
pa, posoka, ściek psującej się, 
topniejącej rzeczy, sanguinis; re- 
neni; niris. 

Tabeaoo, tahni, 3. topnieć, cerae; 
niszczeć, nędznieć, dolom, curis. 

Tabidus, a, um, topniejący, nix; — 
przenoś, ustający, upadający, mens; 
niszczący zwolna, lucs; retustas, 
u poct. 

Tabiiicus, a, um, powoli rozta¬ 
piający, niszczący 

Tabiila, ae, i. deska, tarcica; 2) 
stół, stąd: wckslarnia, bank, tab. 
Scitiae; 3) tablica do gry, war- 
cabnira, t. lusorja, 4) malowidło, 
tab pieta lub samo labula. roz¬ 
bici na morzu obnosili dla wzbu¬ 
dzania litości tablicę, na które) 
był przedstawiony obraz burzy; to 
malowidło zawieszali także w świą¬ 
tyniach 5) tablica rachunkowa, 
norao t., nowy nklad z wierzyci •- 
lami; 6) protokół, spis, archiwum, 
t, publicae lub samo tabulae; sc- 
natus consultum Inelusum m ta- 
bnlis; testament; także: tablica do 
spisania praw, tabulas iigere; ta¬ 
blica obejtnnjąca sp.s rzeczy wy¬ 
stawionych na przód a/i publiczną, 
ad tabulam yenire, ades'c; spis 
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obejmujący imiona osób wywo- 
łenych z kraju; 7) karta geogra¬ 
ficzna, Dieaearhj. 

Tsbul&rlus, a, om, do archiwum 
należący; rzeczow. tabolarins, ar¬ 
chiwista, tabularium, ii, n. ar¬ 
chiwum. [2) piętro. 

Tabulfetio, ónis, ż. pokład, pomost; 
Tabulatum, i, «. pokład, pomost; 
2) piętro, torris quafuor tabula¬ 
torom; 3) cokolwiek wznoszącego 
się nakształt piętra.. 

Tabum, i, n ropa, posoka, krew 
zgniła, atro membra flncntia tabo; 
2) zaraza, trncizna, jad; corpora 
afliecta tabo; infecit pabnla tabo. 

Tabumus, i, m. pasmo gór w Kam¬ 
panii. 

Taceo, tacui, tacTtnm, 2. milczćó, 
nic dawać się slyszćć, tacere in 
his rebus, de rebus; — przenoś, 
tacct omuis ager; plectra dolore 
taceant; blanditiae t.; loca tacen- 
tia lato (o krainie podziemnej; 2) 
zamilczóć, pokryć co milczeniem, 
aliquid; quod semper tacui, nec 
tacuissem trimen acanthi; tacenda 
!oqoi. 

Teoita, ae, i. bogini milczenia. 
Tscite, jyrzysl. milcząc, aliquid ta- 
cite habere, zamilczeć; 2) skry¬ 
cie, perire, occidi. 

Taeito, patrz tacitus. 
Taottumitae, 5tis, i. milczenie, 
testinm; — przenoś, curiae; 2) 
zachowanie powierzonej tajemni¬ 
cy, opns est fide et taciturnitate. 

Taotturnus, a, um, milczący, ma¬ 
łomówny, obstinatio, uporczywe 
milczenie; — przenoś, cichy, spo¬ 
kojny, ripa, silentia, ingeninm 
statua tacitnmius; 2) ten, o któ¬ 
rym nic nie mówią, tineas pasces 
tacitumus. 

Tacitus, a, um, l)tcn, o którym 
lub to o czem milczą, zamilcza- 
ny, skrycie dokonany, assensio. 

consensus, indutiac i t. p.; taci- 
tum aliquid tencrc, relinąuere, 
pati; non feres tacitum, nie do¬ 
każesz, żebym milczał; rzeczow. 
tacitum, i, n. tajemnica, taciti 
yulgator, poct.; — przenoś, cichy, 
skryty, tajemniczy, sensus, judi- 
cinm. ira, rulnus, olfensio; 2) 
ten, który milczy, milczący, me 
taeito, gdy ja milczę; t. conci- 
lium; os tacitum alicui praebere, 
nie mówić, nic odpowiadać; mira- 
ri secum tacitus; tacita tecum lo- 
quitur patria; contumeliam tacitus 
tu lit; — przenoś, cichy, tox, fi- 
stula; noi, nemns; aqua ezspec- 
tatio; per tacitum lub taeito, w ci¬ 
chości, cichaczem; 3) Tacitus, i, 
m. imię Rzymskiej familii. 

Tactio, onis, i. zmysł dotykania. 
Taetus, us, m dotykanie, chor- 
dae ad quemqne tactum respon¬ 
dent; wpływ, działanie, solis, Iu- 
nae, coeli; 2) zmysł dotykania, 
taetus est corporis sensus. 

Taeda, ae, i. łuczywo, pochodnia 
używana w czasie obchodu we¬ 
selnego; stąd u poet. gody we¬ 
selne, małżeństwo, dignari ali- 
quam taeda. 

Taedet, taeduit i taesum est, 2. 
czuć wstręt, odrazę, być znudzo¬ 
nym, sprzykrzyć sobie co, taedet 
aliquem ałicujus rei; aliquem z nast. 
tryb. bez. 

Tasdifer, era, erum, niosący po¬ 
chodnię. 

Taedtum, ii, «. tęsknota, znudze¬ 
nie, odraza, wstręt, taedio ali- 
qnem affieere; ipsos be!ii taedium 
cepit. 

Taenarus, lub -os, i, m. i i. 1 Tae- 
narum, Inb -on, i, n. przylądek 
i miasto w Lakonii, w których 
blizkości podług powieści bajecz¬ 
nych było wejście do świata pod¬ 
ziemnego; stąd poet.: Taensms, 
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piekło, Sty* et inrisi horrid* Tae- 
nari sedes, Stąd: a) Taenarfdee, 
ae, *». pochodzący z Tenaro, La- 
cedemończyk, Hyacynt; b) Taeaa- 
rit. Mu, i. należąca do Tenaro, 
w ogóle: Laoedemonka, soror T. 
lab urno Taenaris, Helena, poet.; 
cj Taenarios, a, um, Tenaryjski, 
w ogóle: Łacedcraoński, u poet.; 
T. porta, wnijScie do świata pod¬ 
ziemnego; stad: Taenarine, pod¬ 
ziemny, ralles, kraina nmariych. 

Taenla, ae, i. przewiązka, tasiemka. 
Taeanm est, patrz taedet. 
Taet- patrz tet-. 
Tagax„ Scie (od daw. tago — tan¬ 

go) złodziejski. 
Tagee, Stis,». syn Jowialisa, wnnk 
Jowisza, nauczył Etrusków sztuki 
wieszczbiarstwa 

Tagna, i, m. rzeka w Luzy Unii. 
Talaioni*, patrz Talaus. 
TaUrie, e, tyczący się kostek « 
nńg, tunica, długa, do kostek spa¬ 
dająca; nemw. talaria, ium, n. 
a) do kostek spadająca suknia, 
aura refert citit talana plantu; 
h obuwie ze skrzydełkami, Mer¬ 
kury usza, Minerwy, Persensza-, 
przysłowie: talaria rideamus, u- 
ciekajmy. 

Talirlns, a urn, tyczący się ko¬ 
stek dogrania, ludne, gra w kost¬ 
ki, albo miejsce tej gry. 

Talasslo, Snis, także Talassius, ii, 
InL Talassus, i, m. wyraz uży¬ 
wany na godach weselnych od 
czasów Bomulusa; 2) gody i bo¬ 
żek zaślubin. 

ral&ue, i, m. ojciec Adrasta, Ery- 
fili, Parteuopea, jeden z Argo¬ 
nautów; stąd: Taiaionia, ae, i. 
córka Talausa, Ery fi la. 

Talea, ae, i. kawałek czego odcię¬ 
ty, t ferreae, kawałki żelaza uży¬ 
wano u mieszkańców Brytanii za¬ 
miast pieniędzy; 2) taleae ferreis 

hamls infiiis in terram infodie- 
bajitur, kołki drewniane w końcu 
estrem żelazem opatrzone zakopy¬ 
wano w ziemi dla szkodzenia jez- 
dzia nieprzyjacielskiej, porów 
stimnlus. 

Talentum, i, n. 1) jako waga n 
Uroków talent wynosił 100 fon¬ 
tów Rzymskich, aurńjue eboris- 
que talenta, poet; 2) talent, jako 
summa pieniężna u Uroków byt 
różnej wartości w różnych pań¬ 
stwach: Attycki znaczył 60 min 
przeszło 7,500 złotych. 

Talio, Snis, odwet 
Talie, e, taki, używa się z odpo¬ 

wiednim sobie wyrazem qualis 
(jaki, jak), lub bez, qnura esset 
talis, qnalcm te csse Tideo; tak¬ 
że z ac lub atqne (jak), honos ta¬ 
lis paucis est delatns, ac mibi; 
z ut lub qui i tryb. łącz., tales 
otóe, ut jurę iauaemnr; aliąuió 
tale lub tale qnid, coś takiogo; 
nihil tale, nic takiego; talia fu¬ 
tur, tak przemawia; 2) tak wielki, 
tak znakomity, tales viri; lacri- 
mans talem benevolentiam ćiziuin 
suorum accipiebat; tali dignitato 
praediti; ze zlej strony: tak nie¬ 
godny, tak poniżający, tak podły, 
is qnnm talem conditionem asper- 
naretur; pro tali facinore. 

Talpa, ae, i- u poet. także m. kret. 
Talthybfus, ii, m. herold Aga- 

memnona. 
Talua, i, m. kostka u nogi, pur¬ 
pura usque ad talos demissa; poet.: 
rccto falo stare, podobać się; 2) 
kostka do grania (sześcian), z dwie¬ 
ma stronami uieoznaczonemi, a 
na innych stronach były liczby: 
1. 3. 4. 6. Rzucano ich cztery 
razem; rzut najpomyślniejszy (jac- 
tus Veneris) był wtedy, gdy kost¬ 
ki padły stronami inną liczbą na- 
znaczonemu, przeciwnie najnieszczę- 
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śliwszy (jactus cauis), gdy padły 
wszystkie stronami mąjąceai jed¬ 
nakowa liczbę. 

Tam, pnytł. tak, tak barfc-o- do 
tego stopnia, z przymiotnikami 
i przysłówkami, t. multa, t. hn- 
milis, t necessaTio teupore; t. tc- 
bementcr, t. Taldo timerc; także: 
z quam, nemo tam multa scripsit, 
quam multa sunt nostra; z nast 
ut lnb qui i tr. łącz., non essem 
tam inurbanus, uti eo grararer; 
quam—tam przed stop. wyż. i naj- 
wyż., im — tćm, tam magla Ilia 
fremens, qurm magia crndescunt 
purnae; quam quisquo pessime 
wat, tam mazime tntus est (w tym 
razie stop. najw. tłómaczy się na 
język polski przez stop. wyż.); non 
tam—qnam, nie tak bardzo—jak; 
nie tak jak raczćj. 

Tamaaeus, lob -es, i, I miasto na 
wyspie Cyprus; stąd: Tamasćns, 
a, um, należący do tego miasta. 

Tamdiu, lnb tam din, tak długo, 
często następują tu wyrazy: quam 
din, qa»ad, quam, donec, cum, 
dopóki, aż, beneficia tamdiu me- 
minerat, qn ad ille gratus erat; 
tamdiu, dum sentiat 

Tameu, jednak, wszelako, przecież, 
używa się: już to gdy w okre¬ 
sowym poprzedniku znąjduje się 
quaaqnam, quamvis, etai, etiam- 
si, tametsi, licet, qunm, si; już 
tak, że tych wyrazów domyślić 
się można; accusatns capitis, ab- 
solriiur; multatnr tamen pecunia; 
si tamen, zwłaszcza jeżeli, jeżeli 
właśnie, wszakże, si tamen in ilio 
(ponto) quondam conorefa spuma 
fui, poet. 

Tamenetai spój. chociaż, lnbo. 
Tamóalo, ii. m. rzeka w Brytan- 
nii, Tamiza. 

Tametat, tpij. chociaż, lubo; 2) 
jednakże 

Tamphilu*. i, m. Bzymskie prze¬ 
zwisko; stad: Tamptólanus, a, um, 
do Tamlila należący, domus. 

Tamąuam, pnyst, tak jak, niby, 
jakby, gloria Tirtntem tamquam 
umbra sequitur, tamquam si tua 
res agitur. 

Tinager, gri, m. rzeka w Łnkanii 
Tanagra, ae, i. miasto w Beocyi; 
stąd, Tanagracus, a, um, doTa- 
nagry odnoszący się. 

Tanais, is, m. rzeka w Sarmacyi 
europejskićj, Don; 2) =i Jazartes, 
rzeka w północnćj stronic Perayi. 

Tandem, przytł. wreszcie, oako- 
niec, tandem desine; przestańże już; 
tandem jam; t allquando, prze¬ 
cież jnż, przecież nakeniec; w za¬ 
pytaniu, dla wyrażenia mocniej¬ 
szego uczucia*, dla Boga! przebóg, 
qnousque tandem patiemini for- 
tissimi vlri? 

Tango, tctTgi, tactum, 3. dotykać, 
dotykać się, terram genu; cubite 
stantem; cbordas; 3) ruszyć, wziąć, 
teruncinm do praeda; nullum 
agrnm ab aliquo; 3) bić, uderzać, 
aliquem flagctlo; zabić, queut- 
quam oportuit tangi; razić, ugo¬ 
dzić, fuimine tactus; do' ooelo 
tactus; 4) poet.: zmaczać, skropić, 
nasmarować, corpus aqua; cotnas 
medicamiue; taotafumanti sułfure 
balat ezis (okadzona); 5) przybyć, 
dostać się dokąd, prorlndam;ca¬ 
stra; domos; poet; terminom 
(mundi) armis; 6) kosztować, żuć, 
saporem mcllia; cibos dente, poet; 
7) graniczyć, być przyległym, 
rilla tangit riam; ciritas Bbenum 
tangit; fundi, qui Tibcrim tangunt; 
8) w mowie: dotknąć, przytoczyć, 
wspomnićć, napomknąć, leriter 
umimqnodque tao gam; Aristotelee 
ista tetigit; 9) poet: podjąć, się 
czego, przedsięwziąć, earmina; 
10) wzruszyć, zrobić wrażenie na 
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umyśle, aliqncm; tetigit animuin 
mcmoria nepotum; vota tetigere 
deos; tactus, przejęty, przenikuio- 
uy, cupidine, rcligione i t. p. 

Tangu&m, patrz tamątiam. 
Tantalus, i, m. król Frygijski, 
syn Jowisza, ojciec Pclopsa i Nio¬ 
by; stąd: aj Tantalldes, ac, m. 
syn, wnuk, potomek Tantala; T. 
fratres, Atreusz, Tyestes; bj Tan- 
talis, ldis i Idos, i. pochodząca od 
Tantala, Nioba, Hemiona,Helena- 

Tanti ćtem, patrz t&ntusdcin. 
Tantillus, a, urn = tantulus. 
Tantisper, przyst. tak długo, do 
czasu, z uast. dum (dopóki), ut 
ibi essct tantisper, dum culeus 
compararetur; samo tan!., tymcza¬ 
sem, videro, q uid cfficiat, tantis¬ 
per hoc magni acstimo. 

Tanto, patrz tantus. 
Tantopere, lub tauto opere, z ta¬ 

ką usitnością, tak bardzo, quod 
tani- didicisti; tant dcsideiabam. 

Tantulus, a, urn, tak mały, tak 
inaloznaczący, rzeczow. tantulum, i. 
h. tak mało, taka drobnostka, qui 
tantuli egeł; t. morae; taiitalnm 
in suam rem conrertcrc, tylko 
tyle. 

Tantummodo, przyst. tylko; t. ne, 
byle tylko nie, t. Cuaeus noster ne 
Italiam relinquat. 

Tantus, a, um, tak wielki, tak 
znakomity, vitia; urbes, homo t.; 
laetitia; w porównaniu kładzie się 
z odpowieduiein sobie quautus, jak 
wielki lub u poet. quam, jak, 
imnquam vidi tautam (concionem), 
quanta nunc ycstra est; non ul- 
lum pro me tantum cepisse timo- 
rem, quam ne-, często -z uast. ut 
lub qui i tr. łącz., tauta modestia 
dieto audiens fuit, ut si priratus 
essot; nulla est tauta ris, quae 
non possit /rangi; odwrotnie: tak 
mały, tak mało znaczący, cctera- 

rum proyinciarum rcctigalia tania 
sunt, ut iis Tix conteuti esse pos- 
simus; 2) rzeczow. tantum, i, n. 
a) tak wiele, alterum tantum, dru¬ 
gie tyle; t. effata; z przyp. 2. t. 
belli; t. praesidii; tantum aucto- 
ritatis, quantum ros esse Tolui- 
stis; hujus tantum memoriae dcla- 
tum est, ut- (tak wielka wartość); 
t. abest, porów, absum; w prz. 2. 
tanti emere, Tcudcre i t. p., tak 
drogo; tanti esse, tak wiole zna¬ 
czyć: qunm tanti se non esse di- 
xisset; tanti fien, tak wiele zna¬ 
czyć; w przyp. 6. tanto, o tyle, 
tćm, tanto minoris renicrint; tan¬ 
to nos snbinissius geramus; ter 
tanto pejor, trzy razy gorszy; tan¬ 
to antę, post, daleko wprzód, da¬ 
leko później; bj tak mała rzecz, 
tak mata ilość, taka drobnostka 
t. navium; w przyp 2 est mihi 
tanti, nic wiele u mnie znaczy, 
3) przyst. tantum, a) tak bardzo, 
tak dalece, samo lub z odpowie- 
dniem sobie quautum lub z ut i 
tryb. łącz. t. auctoritatc inotus est, 
nt — jusserit; non tantum, nie 
tyle z nast. quautum lub quaui. 
jak; b) tylko, non t.; sed etiam, 
nie tylko, — ale nawet; tant. non, 
tylko co nie, prawie, tant. non 
ad portas bellum esse; tant. qnod, 
tylko co, qui tant. quod pcrvene- 
rat-; jubet; tant quod uon, tylko 
co nie, tylko zc nie, tego tylko 
brakuje, żeby-; tant. quod hoini- 
nem non noininat. 

T&ntuudem, tantadcm, tantumdem 
lub tantundem, równie wielki, 
równie liczny; rzeczow. tantiuadem, 
tyleż, iiineris, »iae; Yoluntaten 
tantidem, quauti fałem suamfacit; 
przyst. tantumdem iu latitudinem 
paterc (tak daleko). 

T&pes, Etis, m. i tapetę, is, n. lub 
tapStum, i, n. kobiorzec. 
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Tapróbaufe. es, i- wyspa ludyjska. 
Tapaus, patrz Thapsus. 
Tapuri, orum, m. lud koczujący 

w Medyi. 
TarbelU, orum tn. lud w Gallii 
Akwitańskiej. 

Tardo, przysł. powoli, opieszale; 
oliva t. cresccus; 2) pózuo, tricn- 
uio tardius triumphavit. 

Tardigraduo, a, um, powoli cho¬ 
dzący. 

Tarditas, Stis, t. powolność, ruch 
powolny, brak pośpiechu, t. iu 
gressu; pedum, navium; powolne 
działanie, reneni, opieszałość, o- 
ciąganie się, ln rebus gerendis;— 
przenoś, tępość, niepojętuość, głu¬ 
pota, homimim, ingeuii. 

Tardo, 1. opó/niac, zwlekać, tar- 
dandum est nobis, 2) przeszka¬ 
dzać , tamować, wstrzymywać, pro- 
fcctionem; impetum hostium; pa- 
lus, quae Bomauos ad mse<iuen- 
dum tardabat; tardari frigorc; 
z tryb. bez. propius adire tarda- 
reutur. 

Tardus, a, um, powolny, ociąga 
iący się, homo; pecus; liicessit 
passu de łulncre tardo; tardis fle- 
xibus errat iliucius; poet także 
sprawujący ociężałość, podagra, 
seuectus; 2) długi, meuses, uox; 
długo czuć się dający, sapor, poet.; 
3) późuo przychodzący, zjawiają¬ 
cy się, poena, porteuta deum; — 
przenoś, tępy, nie obejmujący rze¬ 
czy, sensus, ingenium; nimis iu- 
docilos quidam tardiąuc sunt; tar- 
dus in cogitando; powolny, prze¬ 
zorny, ostrożny, wyrachowany. 

Tareatum, i, ». miasto handlowe 
w niższej Italii: stąd. Terentinus, 
a, um, tyczący się Tarentu, z Ta¬ 
rentu i Tareutiui, orum, tn. Ta- 
rentynowie. 

Tarpejus, a, um, nazwisko Bzym- 
ekićj familii; przytn. Tarpcjski, 

mons lub sazum, Tarpejska lub 
Kapitolińska góra, z której spy¬ 
chano złoczyńców. 

Taręuinil, orum, m. miasto w Etm- 
ryi;stąd; o) Tarquinius,z Tarkw. 
pochodzący, T. Priscus, T. Su- 
perbus; do familii Tarkwiniuszów 
należący, nomon; factio; b) Tar- 
quiniensi8, tyczący się miasta 
Tarkwiuiów, ager. i Tarquiuien- 
ses, ium, m. mieszkańcy miasta 
Tarkwiniów. 

Tarraolna, ae, i Tarracinae, arum, 
ż. miasto Wcisków w Lacynm; 
stąd: Tarracinenses, ium, m. Tar- 
racyuowie. 

Tarraoo, ónis, -. miasto w Hisz¬ 
panii, stąd: Tarracouensis, Tar- 
rakoneński i Tarraconenses, ium, 
m. mieszkańcy Tarrakony. 

Tarsus, i, główne miasto Cylicyi: 
stąd: Tarśeusis, do miasta Tarsu 
należący, i Tarscnses, ium, m. 

mieszkańcy Tarsu. 
Tarto ci is, lub -os, 1, zrt. w licz. 
mu. Tartara ,, orum, n. świat pod¬ 
ziemny, kraina umarłych; stąd: 
Tartareus, a, um, podziemny, poet.: 
straszny, specus, nor, '/ox (Furyj). 

Tarteasus, iub -os, i, i miasto 
w Hiszpanii betyckićj; stąd; Tar- 
tessius. a um, należący do Tar- 
tessu, litora (oceanu zachodniego); 
Tartessii, orum, m. mieszkańcy 
Tartessu. (akwitańskiej. 

Tarus&tes, ium, »» lud w Gallii 
Tatius, ii, m. król Sabinów; stąd: 
Tationses, Tacyensowie, jedna 
z trzech setni jazdy Bzymskiej, 
utworzonych przez Bomulusa. 

Taulantii, erum, tn. lud w Uliryi. 
Taureus, a, um, wolowy, byczy, 
terga. 

Taurl, orum, tn. lud Scytyjski; 
stąd: Tauricus, a, um, Taurycki, 
Chersonesus (Krym); także: terra; 
ara (Dyany). 
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Taariformls, e, mający kształt 
byka. 

Taurii ludi, Igrzyska obchodzone 
na cześć bogów podziemnych. 

Tanrini, ornm, m. lud w Gallii 
Cyzal pińskiej; stąd: Taurinns, a. 
om, do Tauryuów należący. 

Taurlnus, a, om, byczy, wolowy. 
Tauria, łdis, f. wyspa przy Illiryi. 
Tauroia, entis, ta. zamek w Gallii 
Narhoneńskićj. 

TanromSnitun, ii, n. miasto w Sy¬ 
cylii, także: Tauromenon, poet.; 
stąd: TanromeniUnns, a, om, na¬ 
leżący do Tanromeiiinm; rzeaoie. 

Tauromenitani, ornm, ta. Tauro- 
menitanie. 

Taoruo, i, n. byk, wól; 2) gwia¬ 
zdozbiór; 3) narzędzie męczarni, 
zrobione przez Perylla. 

Taurua, i, ta. pasmo gór w Azyl; 
Tanri Pylae, wąwozy między Kap- 
padocyą i Cylicją. 

Taxo, 1. (od tango) mocno się do¬ 
tykać; 2) n późn. pis. taksować, 
oceniać; 3) dotykać kogo słowami, 
przycinać, obmawiać. 

Taxus, i, i. cis. drzewo. 
Taygete, Cs, i. córka Atlasa iPle- 
jony, jedna z Plejad. 

Tajrgćtua, i, ta. i poet. Taygeta, 
ae, i. góry, między Lakooiką i 
Messenią z przylądkiem Taena- 
rum. 

Te, przyp. 4 i 6 od to. 
Teftnum, i, n. 1) Sidieinnm, mia¬ 
sto w Kampanii; 2) Apulum lob 
Apnlomm, miasto w Apatii; stąd: 
Teanenses, inm, m. Tcancnsowie. 

TeMes, nm, ta. lud w Apulii. 
Teemessa, ae, i. córka Teutrasa. 
Teote, przy*/. skrycie, potajemnie; 

2) ostrożnie, non satis tecte dccii- 
nat impetom. 

Teotor, oris, m. pokrywacz, tyn¬ 
karz. (lepa, polewa. 

Teetorlolum, i, n. mały tynk, po- 

Teotortam, ii, n. Inb opus tecto- 
rinm, tynk, polepa, t. yetus de- 
litom. 

Teotosagea, nm, i Tcctosagi, ornm, 
m. lud w Gallii narboneńskićj. 

Teotom, i, a. dacb, firma tecta in 
domiciliis habere; 2) — przenoś, 
dom, namiot, mieszkanie, świą¬ 
tynia, miejsce pobytu ludzi i żwie- 
nąt, ager incnltus sine tecto; in 
Testra tseta discedite; tecta Se- 
byllae; Triłiae anrea tecta; tecta 
ferarum. 

Teotus, a, um (od tego), pokryty, 
nares, scaphse; conicnli, okryte, 

odziemne; — przenoś, sermo ?er- 
is tcctus, pod postaciami, alle- 

goryczna: zorba; skryty, tajny, 
tajemny, cupiditas; amor; nieod- 
gadniony, niezbadany, nieotwarty, 
ukrywający swoje zamiary, tocti 
ad alienos esse possumns; ostroż¬ 
ny, quis tectior? te rideri tectis- 
simum. 

Tegea, ae, i. miasto w Arkadyi; 
stąd: a.) Tegcacus, a, um, tyczą¬ 
cy się Tegei; poet.: Arkadyjski; 
neaoie. Tcgeaea, Atalanta; h) Te- 
geates, ae, m. Tegeata, z Tegei 
i Tegeatae, arom, n. Tegeaci, 
mieszkańcy Tegei. 

Tegea, Clis, i. nakrycie, mata, ro¬ 
goża. 

Tęgim® n, legfimcu i tegmen, Inis, 
w. lub tegimentum, tegumentum i 
tegmentum, i, n. pokrycie, za¬ 
słona. 

Tego, texi, tcctum, 3. okryć, za¬ 
słonić, odziać, corpnspallio;poet.: 
ossa tegit humus, tumulus; ukryć, 
skryć, se latibulis; fngientem ril- 
vae tezernnt; aliqnem a conspectn 
alienjus; — przenoś, a) pokryć, 
nkTyć, osłonić, zataić, flagitia 
panetibns; aliquid triumphi no- 
mine; turpia facta orationc; ali- 
quid mendacio; commissa, rem 
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turpissiinam honcsta praescriptio- 
ne; b) zasłonić, bronić, otoczyć 
opieką, is meam salutem tezit; 
a)iqnera in re; legatos ab ira im- 
petnąue hoffiinnm; tcctos innocen- 
tia; jurę lcgationis; aliąuid cicu- 
satione amicitiae; poet.: towarzy¬ 
szyć, omnis eum stipata tcgebat 
tnrba ducum; latus alicojns tegere. 

Tegula, ae, ż. dachówka, w licz. 
en. dach. [gim-. 

Tegumen, tugumentnm, patrz te- 
Tejus, patrz Teos. 
Tela, ae, i. tkanina, (elam tezerc, 
retercre, ezercere, tkać; u poct.: 
osnowa tkaniny, radio percorre 
telas; licia tclae addcre, tkać; tak¬ 
że; nawój tkacki, wal krosienny, 
barbarica; wełna, putris, poet.; — 
przenoś, robota, dzieło, ea tela te¬ 
zit nr. 

Tel&mo, lub -on, onis, m. syn Ea- 
ka, brat Pelensa, ojciec Ajaksa 
i Teukra, należał do Argonautów; 
stąd. a) Telamoniades, ae, j» syn 
Telamona, Ajaks; b) Tclamonius, 
a, um, tyczący się Telamona, Ke¬ 
czów. Telamonczyk (Ajaks), quo si 
Telamonius isset. 

Telchlnea, um, m. dawni miesz¬ 
kańcy Rrety, którzy stamtąd prze¬ 
szli na wyspę Rhodos, a następnie 
na Cypr, słynni ze sztuki obra¬ 
biania kruszców i czarodziejstwa. 

Telćboae, arum, m. lud w Akar- 
nanii, którego część przesiedliła 
się na wyspę Kapreę. 

Telegónoa, i, m syn Ulissesa i 
Cyrcy, założył miasto Tusculum. 

Telemachus, i, n. syn Ulissesa i 
Penelopy. 

Telephus, i, m. syn Herkulesa, 
król Mizyi; 2) współzawodnik 
Horacyusza. 

Telethusa, ae, i. matka Ifisa. 
Tellónae, arom, i. miasto w La- 
cyum 

TeUtta, Oris, i. ziemia, grunt, po¬ 
wierzchnia ziemi, sterilis; inanta 
Cerorem reddit ąuotannis; 2) kraj, 
Gnossia, poet.; 3) uosobiona jako 
bustwo, Jeilurcm porco piabant. 

Telmeasus lub Tclmissits, i, i. 
miasto w Licyi; stąd: a) Telrnes- 
ses, ium, m. Telmessowie; h) 
Telmesslcus, do Tclmessu odno¬ 
szący się. 

Telum, i, n. pocisk, strzała, włócz¬ 
nia; także: puginał, miecz, topor; 
tela in aliąuein emittere, immit- 
tere, intendere, conjiccTe; u poet: 
róg wołu, pars caret altera telo 
frontig; o piorunie: arbitrium est 
in suo telo Tovi; — przenoś, po¬ 
cisk, bron, isto telo tułabimnr 
plebcm; telis fortnnae propositum 
esse; pobudka, bodziec, necessilas, 
quae ultiinnm ac nazinum telum 
est; non mediocre telum ad res 
gerendas- 

Temenos, miejsce przy Syrakuzie, 
gdzie był gaj poświęcony Apolli- 
nowi; stąd: Tcmenites, ae, tn. o 
posągu Apollina. 

Temerariua, a, um, nierozważny, 
niebaczny, płochy, lekkomyślny, 
zbyt śmiały, homo, ratio, consi- 
lium, toz. 

Temere, pnytł. płocho, bezzasa¬ 
dnie, nierozważnie i t. p.; non 
(haud) temere est, to nie jest bez 
przyczyny, bez celu, to ma swoje 
znaczenie; non t., nie łatwo, non 
temere ąniris a me ferret idem; 
nullus t dies intercessit. 

Temeritae, łtis, i. płoch ość, lek¬ 
komyślność, nierozwaga, zbytecz¬ 
na śmiałość, temeritas est floren- 
tis aetatis, prndentia seneetntis; 
2) nieład, nnlla temeritas, ged 
ordo. 

Temero, 1. skazić, zgwałcić, znie¬ 
ważyć, splamić, fident; temerata 
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templa Minerrac, zarazić, flarios 
łeneno. 

Temesa, ae, i -8., gs, i. także: 
Tcnjpsa, ao, i. miasto Brucyów; 
stąd: aj Temesaens lub Tomeseus, 
a, um, tyczący się miasta Teme- 
zy; h) Temcsanus i TempsSnus, 
a, nm, tyczący się tego miasta. 

TeraOtum, i, n. wino (wyraz sta¬ 
roświecki). 

Temnites, patrz Temnos. 
Temno, ere, pogardzać, non tem- 

nere divos. 
Terano* lub -tts, i, i. miasto w Eo- 
lidzie; stąd: Temnites, ae, m. 

Temnita, z Temnos, i Temnitac, 
arum, m. Temnici. 

Temó, onis, m. dyszel; 2) wóz 
(gwiazdozbiór). 

Tempe, licz. inn. n bardzo przy¬ 
jemna okolica w Tessalii; poet: 
wszelkie miejsce odznaczające się 
przyjemnem położeniem. 

Temper Amentum, i, n umiarko¬ 
wanie, coeli, klimat umiarkowa¬ 
ny; 2) średnia druga, średnia mia¬ 
ra, środek, imentum est t. 

Temperans, tis, umiarkowany, po¬ 
wściągliwy, hominem temperantem 
cum dices, qui se m aliqua libi- 
dine continucnt. 

Temperanter, p, zysl. powściągli¬ 
wie, z umiarkowaniem, agere. 

Temperantia, ae, ź. umiarkowa¬ 
nie, powściągliwość, in Tictu, di- 
cacitatis; in practcrmjtfandis vo- 
lnptatibus. 

Tempe ratę, przysł. wstrzemięźli¬ 
wie, powściągliwie, z umiarko¬ 
waniem, agere, scribere. 

Temper&tio, bnis, i. umiarkowana 
własność jakiej rzeczy, średnia 
miara, coeli, caloris, przymiesza- 
nie czego w należytym stosunku, 
aeris (Corinthii); odpowiednie ce¬ 
lowi urządzenie, rząd, reipnbli- 

cae, ciriiatis; także: sol mens 
mundi et t. (organ). 

Temper&tor, oris, m. ten, który 
czego z umiarkowaniem używa lub 
co należycie urządza. 

Temperatura, ae, i. umiarkowa¬ 
na własność, u póżn. pis. 

Temperitus, a, um, umiarkowa¬ 
ny, łagodny, esca, loca; — prze¬ 
noś. umiarkowany, powściągliwy, 
poważny, spokojny, vim tempera- 
tam dii proiehont in majus: mens 
temperata ab insoluuti laetitia; o- 
ratio temperatior. 

Temperi, patrz tempus. 
Temperie*, ei, z. zachowanie mia¬ 
ry w pomieszaniu rzcc/y, tempc- 
riem dedit mirta cum frigo.e 
flauima; umiarkowana wlasnosc 
czego, coeli; auuarum. 

Tempero, 1. (od tempns), zacho¬ 
wać przyzwoitą miarę, być w czćm 
umiarkowanym, in alięua re; 
z przyp. 3. panować, powściągać, 
wstrzymywać, sibi; inanibus, lin- 
guae, oculis, irac lub aiumo, iae- 
titiae it. p., Inb szanować, oszczę¬ 
dzać , sociis, templis; z przyp. 6. 
miarkować się w cztui, lacrimis: 
risu, ab ahqua rc, wstrzyma; się 
od czego, a lacrimis, a cacdibus, 
ab oppugriatione, ab injuńa et nia- 
lcficio; lub szanować, oszczędzać, 
ab sociis. ub bis sacris; nou tom- 
perare sibi z uast. quin i tryb. 
łącz., ucque sibi teraperatnros eii- 
stimabat, qum in Piorinciam cii- 
reut, że się me wstrzymają od 
wkroczenia do Prowincyi; 2) za¬ 
chować przyzwoitą miarę w po¬ 
mieszaniu, acuta cum gmibus, 
wyższe tony z uiższemi.poculum; — 
przenoś, a) porządkować, urzą¬ 
dzać, rompublicam legibus; disci- 
piiua regum salubnter temperata, 
u poct.: rządzić, kierować, res 
bemiuum ac deorum; ora freuis; 
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ratom-, h) u miarko trać, złagodzić, 
coelum; catores solis; maro (uspo¬ 
kajać), puct.; yictonam. 

Tempestas, atis, ć. czas, pewien 
okres czasu, ea tempestate; mul- 
tis antę tempestatibus, daleko 
wprzód, przed wielą laty; 2) 

zwvkle: stan powietrza, pogo¬ 
da, niepogoda i t. p. bona, cer¬ 
ta, perfrigida, clara; szczegół, 
burza, z bliższem określeniem, 
acarrimae, durissimae, immodera- 
t*e i t. p ; orta subito tempesta¬ 
te; t. maritima, burza morska; — 
przenoś, zaburzenie, nieszczęście, 
klęska, gwałtowny nacisk, peri- 
culi, inyidiae; t. popularis i po¬ 
pali; impendentem evitare tempe- 
statem; temp. ezcitare; także o 
osobach: tempestas pacis, burzy¬ 
ciel, niszczyciel (o Kiaudyuszu); 
temp. macelli, żarłok. 

Tempestlre, przysl. wcześnie, 
w przyzwoitym czasie; 2) zręcz¬ 
nie, stosownie. 

Tompestirltas, atis, czas stoso¬ 
wny, pora przydatna. 

Tempestivus, a, um, w czasie 
właściwym zdarzający się, uczy¬ 
niony; stosowny, dogodny, noudum 
tempestiro ad navigauduin mari; 
tempestiyum pucris concedere lu- 
dnm, tempestivo. w porze właściwej, 
poet., multa mi hi ad inortem tem- 
pestiva fuere (wiele chwil stoso¬ 
wnych); — przenoś, dojrzały, vir- 
go, poet; fructum tempestiyum 
capcre, w czasie właściwym ko¬ 
rzystać. 

Templum, i, n. przestrzeń okre¬ 
ślona laską augura przeznaczona 
do wieszczby: ail inauguraudum 
tempia capiant; de tempie descen- 
dern; stąd: poet. wysokość, wznio¬ 
słość, tempia Parnasie; szczegół, 
o miejscu poświęconem jakiemu 
Wst|ru; stąd: świątynia; 2) w o- 
p. i.w. 

góle: miejsce poświęcone przez 
augura, miauow. asylum, schro¬ 
nienie, ucieczka; kurya czyli miej¬ 
sce zebrania senatu, curia tem- 
plum consilii publici; mównica, 
eicedere tcmplo, tcmplo a collc- 
ga occupato; 3) tempia coeli, 
przestrzeń nieba, niebo; Achern- 
sia tempia Orci, świat podziemny; 
nonno adspicis, quae in tempia ve- 
neris, do jakich świętych miejsc;— 
przenoś, tempia mentis, kryjówki, 
tajniki myśli. 

Tempor&riua, a, um, stosujący się 
do czasu, do okoliczności, libe- 
ralit&s, ingema. 

Tempori, patrz tempus. [mesa. 
Tempsa, Tempsanus, patrz Te- 
Tempt- patrz tent-. 
Tempus, tempóris, n. czas, pora, 
dici,anni;venium,matutinumi t. p., 
t. mcum,tuum, legitimum it p.; 
cx ordine temporum; co, eodem. 
primo, uno, omm tempore, iis- 
dem temporibus, per haec tempo- 
ra i t. p., er tempore, wnet, na¬ 
tychmiast, tempore, z czasem, 
w swoim czasie; iu tempus, ua czas; 
in ornue tempus, na zawsze; ad 
tempus lectus, na czas niejaki, 
tymczasowo: 2) czas, sposobuośc, 
t haberc, amittere, non dimitte- 
re; tempora cligere; quum tem 
pus est yisurn rei gerendae; tem¬ 
pus est z tr. bez. facere linem, 
dicere, poscere; ad tempus occur- 
rere, w czasie właściwym; antę 
tempus, przed czasem; suo t. lub 
samo tempore, w czasie właści¬ 
wym; także: tempori lub temperi, 
w stop. wyż. tomperius; 3) oko¬ 
liczności, stosunki, stan, tempori 
seryire, stosować się do okolicz¬ 
ności; temporis causa facere; ora- 
tiones sunt temporum, temporum 
homo; ex, pro tempore, ad tem¬ 
pus, podług okoliczności; szczegół. 
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stan niepomyślny, in hoc tempom 
maila ciritis Athenienslbus auxi- 
lio fuit, w tćm położeniu; hoc 
tam turbido tempom; dabiis for- 
midolosisąue temporibus; omne 
menm tempns amicorum tempori- 
bas transmittendnm putavi; 4) 
miara zgłoski; 6) skroń, zwykle 
w licz. mu. tempom fertur rin- 
xisse corona: poet. twarz lub głowa. 

Tempera, oram, n. miasto w Tra- 
cyi. 

Tema-, patrz Temes-. 
Temiilentus, a, um, pijany, upo- 
jony. 

Tenacitae, atis, i. mocne trzyma¬ 
nie, unguium; — przenoś, skąp¬ 
stwo, in purpura causam teuaci- 
tatis vidco. 

Tenaciter, przysł. mocno, silnie, 
krzepko, prcmere; — przenoś, u- 
porczywie, zacięcie, urgere. 

Tenax, 5cis, mocno się trzymają¬ 
cy czego, forceps, dens (ancorae); 
mocny, lipki, kleisty, tęgi, gęsty, 
gr&mcn, cerae, passus: — przenoś. 
a) mocny, trwały, fides, memo- 
ria; b) skąpy, pater; z przyp. 2. 
t. quaesiti; c) stały, wytrzymały, 
t. propos! ti; d) w złej myśli: 
uparty, zacięty, equus; 2) wstrzy- 
mujący, sabulnm;—przenoś, ochra¬ 
niający siebie, oszczędzający, res- 
trictos et tenaces fuisse." 

TenctSri, orum, m. lud Germań¬ 
ski nad Renem. 

Tendieula, ae, i. sićć, sidło, łap¬ 
ka, literarnn, solistyczny, wy¬ 
krętny wykład prawa 

Tendo. tltendi, tensum lub ten¬ 
tom, 3. natężać, naciągać, napi¬ 
nać, wyprężać, arcum; stąd: bar- 
biton, nastroić; retia, plagas, za¬ 
stawiać sidła; — przenoś, alicui 
insidias; vela, rozpinać żagle; 
praetorium, rozbić, rozwinąć na¬ 
miot; wyciągać, deitram, raanus 

supinas; manus lub bracbla ad 
coelum i poet. coeio; podawać, 
deztram alicni lub ad diquem; 
także w ogóle: podawać co komu, 
właśc. i przenoś; na str. bler. 
rozciągać się, prsecordia tende- 
bantur; zwracac, kierować, naj- 
więećj u poet., oculos pariter to- 
lnmque; sagittas aren; iter ad all- 
quem lub ad aliquid; quo tendo- 
rent cursum; przepędzić, termo- 
ne benigno noctem; 2) nieprzech. 
być pod namiotem, stać obozem, 
hic saerus tendebat Achilles; snb 
raiło; stać w szyku, w gotowo¬ 
ści do boju, antę signa; zmierzać 
dokąd, dążyć, cursum direxlt, 
quo tendebat; ad lub in castra; 
Romam; quo, tendere porgsnt; 
poet.: prowadzić, ria tendlt sub 
moenia; — przenoś, m) do czego 
zmierzać, dążyć, mićć CO na ce¬ 
lu, eo tendlt; ad reliąua slncri 
animo tendebamus; ad majora; 
z tryb. bez. usiłować, starać się, 
componere lęges, praerenire; poeL: 
aqua tendit rumpere plumbum; 
b) w duchu nieprzyjaz.: staozać 
walkę, rasto certamine tendunt, 
summa vi; albo słowami wieść 
spór, spierać się, ze spój. ut i 
tryb. łącz. lub samo tendere. 

Tenćbrae, arom, i. ciemność, stąd: 
noc, tenebris, w ciemności, w no¬ 
cy; tenebris obortis, gdy się 
zmierzchlo, gdy noc nadeszła; 
poet.: o krainie podziomnćj, in¬ 
terna#, Stygiao lub samo ten.; 
miejsce ciemne, ukryte, więzienie 
clausi in tenebris; 2) ślepota, za¬ 
ćmienie wzroku w mdłościach, te- 
nebrae oculis obortae; — przenoś 
aj nieznajomość, okrycie, zapo¬ 
mnienie, jacerent omnia in tene¬ 
bris, nisi literami* lumen acce- 
deret; familiam e tenebris in lu¬ 
cern eTocarit: ritam in tenebris 
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trahebam (nieznany, w poniżenia); 
b) zamieszki krajowe, smutny stan 
państwa, in ilłis reipublkae te- 
nebris. 

Tenebriodruj, a, um, ciemny, po- 
kątny, lichy, nikczemny, popina; 
libidines; niepojmujący sensus. 

Tenćbrioua, a, om, ciemny. 
Tenobrósua, a, um, ciemny, Tar- 

tara. 
Tenćdoa lub -us, i, i. wyspa na mo¬ 
rza Egiejsiacm; stąd: Tenedius, 
a, um, należący do wyspy Te- 
nedos i Tenedii, oram, m. miesz¬ 
kańcy tćj wyspy. 

Tene Ilu*. i tenellnlus, a, um, 
bardzo delikatny, mlodziachny. 

Teneo, tenai, tentum, 2. trzymać, 
aliquid iu manu; aliquid mann, 
deitrS, laers, ore; res ocnlis et 
minibus tenetur, rzecz jest jawna, 
dotykalna; habeuas; gubernacula 
reipnblicae; kierować, zwracać, 
ocałos in se; snb astra; dostać 
się w jakie miejsce, wylądować, 
osiągnąć, terram, regionem, por¬ 
tom: Diam tene; ad Mendin; — 
przenoś ingenio, virtute regnung 
teneri res aliter non potest; / ci¬ 
ao aliquid lub samo teneo a- 
liąuid, objąć co w myśli, wie¬ 
dzieć; 2) zajmować, ea prorinda 
in circuito tenuit i t. d.; arcnae 
tenent magnam partem; — prze¬ 
noś. haec populos, baee magnos 
forma!*, reges tenet, poet.; stąd: 
teneri aliqua re, zamykać się 
w czćm, należeć do czego; 3) przy¬ 
trzymywać, zatrzymywać, tigna; 
&i ico ras; narem in ancoris; szczegół, 
w znacz. woj. miejsce jakie zajmo¬ 
wać, bronić, saum locum; tumn- 
lam; praesidium; — przenoś, za¬ 
trzymywać, zachowywać, mcmo- 
riam alicojus: memoria tenere, 
mićć w pamięci, przypominać so¬ 
bie , z nast. 4 przyp. i tryb. bez, 

memoria tenetis — oomplures tar- 
res de coele esse percussar, poet: 
si rerba tonerem; illnd arte te¬ 
nent, mocno przy tern obstają, 
z nast. 4 przyp. i tr. bez.; utrzy¬ 
mać się przy czćm, anctoritatem; 
imperium in suos; causa* spod 
centumriros (wygrać); t. legessn- 
as, utrzymać się przy swoich pra¬ 
wach; jura commuuia; z nast. ut 
lub ne i tr. łącz., dopiąć, doka- 
zać czego, plebs tenuit, no cou- 
sules — crearcntur, 4) aćhwytać, 
pojmać, aliquem rinctum; ali- 
qucm; teneri in manifesto peccato; 
także: teneri alicujusrei; — prze¬ 
noś. zobowiązywać kogo czćm, 
leges eum tenent; lege, foe- 
dere, promisso, jurejuraudo, sa- 
cramento, radimonio teneri; uj¬ 
mować czćm, zajmować, przej¬ 
mować, mentes carmine; pień 
ludis tenoru ur; oculi pictura te- 
nentnr; desideńo, studio auri, ad- 
miratione teneri; 3) utrzymywać, 
nutu suo; — przenoś. aliqnem in 
officio, in serritute; tribus rebus 
vita auimantium tenetur; trwać 
w czćm, nie odstępować czego; 
aj przech. cursum, podróż dalć 
odbywać, nie ustawać; poet.: ia- 
ter utrumque tene, trzymaj sic 
średniej drogi; — przenoś, zacho- 
wać, erdinem, silentium, modom 
rerborum, lidem; propositum, nie 
odstępować zamiaru; bj niepizech. 
trwać, utrzymać się, nie ustawać, 
irnber poi latam uoctem tenuit; fa¬ 
ma teuet; 6) zatrzymywać, wstrzy¬ 
mywać, zachowywać, se Romaa; 
ciercitum in Campania; se quie- 
tum; se domi, pozostać, bawić 
w domu; se uno loco; se in ca- 
stris; se castris et paludibus; in 
Tiucnlis teneri; hostem in angu 
stiis; tabel iańos; vento teneri: 
powściągać, manus ab aliqao. 
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po«t.; — przenoś, wstrzymywać, 
hamować, powściągać, se ab ac- 
cnsando; se non tenere lub se te- 
nere non posse, qain-; teneri non 
potni, quin tibi—declararem, nie 
mogłem się wstrzymać, abym ci 
nie objawił; lacrimas, risnm, do- 
lorom, iram, iracuudiam; także:, 
zostawić przy sobie, zamilczćc, 
aliąuid; non tenebo te plnribns, 
nie będę cię zajmował długo; 7) 
posiadać, mićć w swojćj mocy: 
aliąuid; captwi qui tenebantur a 
Carthaginiensibus; takie: zamiesz¬ 
kiwać, primum locum aedium; ur- 
bem, regionem late i t. p.: poet.: 
tuta tenere, być na miejscu bcz- 
piecznćm; teneo te, już cię mam; 
w znacz. woj. mićć w posiadaniu, 
obsadzić, locum praesidiis, oppi- 
dum, montem, portom,, litora, in- 
sulam, aciem primam i t. p.; 
quae ab Hannibale tenebantur, 
władać, panować, królować, im¬ 
perium: urbem oppressam serri- 
tute; summam imperii, domina- 
tum, rempublicam. Orientem; te- 
nente Gaesare terras i t. p.; stąd: 
qui tencnt, panujący; także o do- 
wódzcy: eiercitum pedestrcm; al- 
terum cornu: — przenoś, locum 
amicitiae apud aliąuem. 

Tener, tenera, tenerum, miękki, 
delikatny, radie, caules, ramus, 
arbor i t. p., także: atir, szczcgćl. 
u poet.: miody, młodociany, puer, 
aitnns (wiosna); res tenerae, mło¬ 
de rośliny, zasiewy; a teneris, ut 
Gracci diennt, unguiculis, od dzie¬ 
ciństwa; także: poet. in teneris; ~ 
przenoś, aj giętki, łatwy do po¬ 
wodowania, nihil est tam tenerum, 
quam oratio; tenerum in animis; 
animus: b) zniewieściały, piesz¬ 
czotliwy, rozpustny, poeta, car¬ 
men, u poet. 

Teneritas, *łis i. delikatność. 

Tenosmos, i, n. silenie się stol¬ 
cowe 

TSnor, óris, m. ciąg, bieg nie- 
przerwauy, nno tenore; hasta ser- 
vat tenorem *. — przenoś, ciąg, po¬ 
stęp jednostajny, uno tenore in di- 
ccDdo fluit, nieprzerwanie, ciągle. 

Tćnos, i -us, i, i. jedna z wysp 
Cyklad yjskich. 

Terma, ao, i. wóz, na którym pod¬ 
czas igrzysk Cyrceńskich posągi 
bogów wożono. 

Tentabundus, a, urn, doświadcza¬ 
jący. 

Tcntamen, Tnis, i tentamentum, i, 
n. doświadczenie, próba, cernunt 
mortalia tentamina nihil posee ar- 
tes medontum; — przenoś, kusze¬ 
nie, t. tui pepigi. 

Tentitio, Cnis, ż doświadczenie, 
próba: 2) napad (paroksyzm), 
morbi. 

Tentitor, 5ris, m. kusiciel. 
Tentigo, fnis, ś. jumość. 
Tento, J. dotykać, macać, próbo¬ 

wać, aliąuid mann, pollice, ro- 
stro, pede; 2) napadać; mocni a 
scalis, loca, urbem, opera , mnni- 
tiones, Acbajam; dotknąć, auctu- 
mnus exercitum valetndine tenta- 
verat; scabies tentat ores; morbo 
tentari; — przenoś, a) próbować, 
doświadczać, na próbę wystawiać, 
se lub aliąuid; lub z tr. bez. per- 
suadere; za spój. ut i tr. łącz. ut 
sibi Aegyptus daretur; z zapyt. 
zależ.: tentas, an possit capi; sa¬ 
mo t.: ne tentando cautiorem fa- 
ceret; starać się o co, auxiliutn 
laborum. t. coelestia, wznosić się 
pod niebiosa, starać się zjednać so¬ 
bie wielką stawę; b) chcićć prze¬ 
ciągnąć na swoją stronę, kusić, nę¬ 
cić, animos; judicium pecunia; ali¬ 
ąuem per Drusum; a multig tenta- 
tus; podburzać, nationes, Itałiam. 

Tentorlólum, i, n. mały namiot. 
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Tentórium, ii, n. namiot. 
Tentu*, a, mn, patrz tendo lab 
teneo. 

Tenulculus, bardzo szczupły, li¬ 
chy, apparatus. 

Tenuis, e, cienki. delikatny, sub¬ 
telny, restis, amietus, tnnica, s- 
cus, comae, capilli, rellus, col- 
lum, aurum (nici złote); wązki, 
szczupły, terra (międzymorze); al- 
rens, fastiginm, suleus; agmen 
militum i t. p.: czysty, przezro¬ 
czysty, coelum, aqua; słaby, 
skąpy, niedostateczny, mało zna¬ 
czący, lichy, lnmen, victus, ci- 
bna, mensa; reliąuiae, opes, prae- 
da, oppidum; — przenoś, a) czn- 
ły, przenikliwy, cnra; b) prosty, 
niewykwintny, argumentandi ge¬ 
nu s ; orator; ej słaby, ladajaka, ra- 
letudo, animus, sormo, cansa, 
initium, discrimeu, spes, snspi- 
cio; dj w odniesieniu do urodze¬ 
nia i stanu; nizki, tenui loco or- 
tus; ordo, honores; homines; te- 
nuiores, ludzie nizkiego stanu. 

Tenuitas, atis, i. cienkość, deli¬ 
katność, wysmukłość, crurum; ten. 
ipsa delectat; — przenoś, aj pro¬ 
stota, oschłość, brak ozdoby, re¬ 
rum et yerborum; Lysiae; b) ubó¬ 
stwo, niedostatek, hominis, ae- 
rarii. 

Temiiter, prtt/sK cienko, delika¬ 
tnie; — przenoś aj po prostu, 
bez ozdoby, disserere; teuuius 
tractantur; bj z lekka, colligere 
argumenta; tenuissime aestimare. 

Tenuo, 1. wycieńczać, uszczuplać, 
ścieśniać, dentem aratri; armeuta 
macie; corpus tenuatum recreaTe; 
via rocis est tenuata; se in undas, 
przemieniać się w wodę, poet.;— 
pTzenoś. aj osłabiać, zmniejszać, 
rires; famam; iram; b) poniżać, 
desine magna modis tenuare par- 
Tis, poet. 

Tenus, przy im. z przyp. 2 lab 6. 
zwykle się kładzie po wyrazie 
rządzonym, aż do, aż po, Tauro 
t. regnare; crurum t. - przenoś. 
Terbo tenus, trzymając się tylko 
wyrazu, na pozór. 

Teos i Teus, i, i. miasto w Tonii; 
stąd: Teius lnb Tejns, a, um, 
należący do miasta Teos, Anacre- 
on; Mnsa, iides, utwory poet. 
Anakreonta; rzeczom. Teji, orum, 
m. mieszkańcy miasta T. 

Tepefaoio, fiiei, factum, 3. (na 
str. bier. tepefio, factus, fieri) o- 
grzewać, rozgrzewać. 

Tepeo, ere. być ciepłym, tepens, 
ciepły, letni; — przenoś, t. ali- 
quo, zakochać się w kia; 2) sty¬ 
gnąć w uczuciach, sen tapet, sire 
amat. 

Tepeeoo, Ere, zagrzewać się. 
Tepidui, a, um, ciepły, letni: 
poet.: notus, tepidum qui spirat; 
2) stygnący, rogus, focns, poet;— 
przenoś, zmniejszający się, usta¬ 
jący, ignes, mens. 

Tópor, oris, m. ciepło umiarkowa¬ 
ne, solis. 

Ter, przysl. trzykroć; poet. w ogó¬ 
le: wielokrotnie (patrz quater), 
bardzo, Ł amplus, felii. 

Tereblnthui, i, i. drzewo terpen¬ 
tynowe. 

Teróbia, ae, i. świder. 
Teróbro, 1. świdrować, dziura¬ 

wić, latebra? caras uteri (o ko¬ 
nin Trojańskim). 

Teredo, inis, i. robak gryzący 
drzewo. 

Tereldes, ae, patrz Tereus. 
Terentianus, patrz Terentius. 
Tereatinus, patrz Terentus. 
Terentius, a, um, nazwisko Rzym¬ 

skiego rodu; stąd: Terentianus, 
a, um, należący do Terencyusza, 
ezercitus (wojsko pod dowództwem 
Ter. Warrona); Chremes i Ter- 
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bom, znajdujące się w komedyach 
Terencyusza. 

Torentue, lub -os, ], m. miejsce 
na poln Macsowćm, gdzie się od¬ 
bywały igrzyska atóletnie (secnla- 
res); stąd: Terentinns, a,um, do 
tego miejsca odnoszący się, tribus. 

Teres, Etis, okrągławo-podlużny, 
hastiie, stipes, truncng; o czę¬ 
ściach ciała* wysmukły, cerwii; — 
przenoś, czuły, delikatny, zdolny 
do wydania sądu o gładkości wy¬ 
mowy, anres. 

Tćreus, ei, lub eos, »n. mąż Prok- 
ny, ojciec Itysa, król Tracyi; stąd: 
TereMcs, ae, m. pochodzący od 
Tereusza, Itys. 

Tergeminun i trigeminus, a, um, 
troisty, potrójny; honores, edylo- 
stwo, pretnra i konsulat; terge- 
mini fratres (o trojgu bliźniąt); 
Tergemina porta, jedna z bram 
Bzymu. 

Tergeo i tergo, tersi, tersum, ere, 
i Ere, ocicrac, osuszać, oczysz¬ 
czać, lumina lacriraantia. 

Torgeste, is, n. miasto w Istryi; 
stąd: Tergestlui, orum, m miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

Tergiversanter,pł*zyrf. ociągając się 
niechętnie. [się, odkładanie. 

Tergtver*atio, Ouis, i. ociąganie 
Tergiversor, 1. tyłem się obracać; 

wymawiać się, ociągać się, szu¬ 
kać wykrętów. 

Tergo, patrz tergeo. 
Tergum, i, n■ grzbiet ludzi i zwie¬ 
rząt, a tergo, z tyłu; post ter¬ 
gum, w tyle; często: terga verte- 
re lub dare, uciekać; terga dare 
hosti, uciekać przed nieprzyjacie¬ 
lem; terga cacdcre lub fodere, 
bić uciekających; terga alicujus 
videre, widzićć uciekającego; 2) 
tylna część czego, ad terga eollis; 
castris ab tergo rallum objectum; 
3) powierzchnia pole, rzeki i mo¬ 

rza, giebas cunctantes cras$aque 
terga; 4) pokrycie, powłoka tar¬ 
czy, t. ciipei i sama tarcza, 5) 
skóra zwierząt, taurinum i tauro 
rum; nigraates terga jurencos; 
gejuamea terga (o wężu) poet,; 6) 
poefc: centum terga suum, sto 
świń, terga snis sordida, wieprzo¬ 
wina wędzona. 

Tergue, Bris, n. grzbiet; 2) skóra, 
tergora deripiunt coetis; soplem 
taurorum tergora, siedm skór, któ- 
remi powleczona była tarcza; 3) 
divisum t. jnreuci, zamiast juven- 
cus; resecat de tergore (suis) par¬ 
tem ezignam (z wieprzowiny), 
poet. 

Terina, ae, i. miasto Brucyów; 
stąd: Terinaens, a, um, odnoszą¬ 
cy się do tego miasta. 

Termes, Ttis, i. gałązka. 
Termessus, i, i miasto Pizydów; 
stąd: Termessenses,ium, m. miesz¬ 
kańcy Termessn. 

Terminatio, Snis, i. właśc. ozna¬ 
czenie granicy; 2) zamknięcie o- 
kresu; 3) określonie, wymiar 
w wierszn, aurium. 

Termino, 1. rozgraniczać, ozna¬ 
czać granice, fana; agrum publi- 
cum a prirato; ograniczać, zamy¬ 
kać w czem, sonos vocis pancis 
literarum notis; orationem (nnme- 
rose); — przenoś, a) ograniczać, 
kres oznaczyć, skończyć, oblirioue 
terminari; gloriam gnam; baliom; 
i) oznaczyć, określić, modum ma- 
gnitndiuis; bona roluptate, mała 
dolore. 

Termmus, i, m. granica, de ter¬ 
minie conteutio; — przenoś. aj kręg, 
ograniczenie, terminis aliąuid cir- 
cuuiscribere, describere; certos 
fines terminosqne constituam; t. 
gloriae, adrersus cnpiditates; i) 
koniec, vitae, contentionnm; 2) bo¬ 
żek granic. 
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Tarot, m, a, po trzech, po trzy; 
takie: trzej, trzy; w licz. poj. ter- 
nus, *, n, potrójny, terno con- 
surgunt ordine remi, poet. 

Tero, trtri, trttuin, 3. trzćć; n 
poet.: bis frugibns ares trita est 
(o podwójnym zbiorze); mitiafru- 
menti, młócić; crtfra pumico, gła¬ 
dzić, nacierać; radios rotis, to¬ 
czyć, calamo labellum, grać na 
piszczałce; calcem t., iść w ślad 
ca kim, ścigać; viam Inh iter it. p.; 
często gdzie chodzić, jeździć; tak¬ 
że; używać czego często, czytać, 
catitlum Erandri manibns tritum; 
aliquid legere terereque; — prze¬ 
noś. wprowadzić w użycie, oswoić, 
nomina norarnm rerum consuetu- 
do diarua terit; boc rerhnm he- 
steruo cermone satis trivimne; 2) 
rozcierać, rozdeptać, rozjechać u 
poet, bfccoam, papavor tritum; 
ria trita rotis; wycierać, zużyć, 
spotrzcbować, silices; arma; trita 
eolla boris; purpura, quae teri- 
tur, trita vestis; — przenoś, a) 
zniszczyć, strudzić, zużyć, se in 
opere longinquo; plebem in armis; 
b) spędzić, strawić, tcmpus, diem, 
aetatem in aliqua re; poet.: aevum 
ferro. 

Terpsiohóre, Es, z muza tańców, 

Terra, ae, z. ziemia, orbis terrae, 
ląd stały, iter Brundisinm terra 
petere; terra mariąue; kraj, krai¬ 
na, qui in hac terra fuerunt; abi- 
re in alias terras; świat nasz, In¬ 
dzie, poet.: pace data terris; sol- 
vent formidine terras; nbi, ubi- 
cumque terrarum, gdziekolwiek 
w świacie, nec usquam terrarum, 
nigdzie. 

Terrao-, patrz Tarrac-. 
Terrenus, a, urn, ziemny, z ziemi, 
rasa; rzecmc. terrenum, i, n. 
grunt , herbldum 2) do ziemi na¬ 

leżący, znajdujący się na ziemi, 
bestiae. 

Terreo, terrni, territum, 2. stra- 
szyć, przestraszać, odstraszać, ani- 
mos, atiąuem aliqna re, territus 
boste noro; aliqnem ab aliqua re; 
aliquem z nast. ne lub quo mi¬ 
nus i tryb. łącz. terruit gentes, 
ne—rediret; ut terreret, quo mi¬ 
nus libere hostes iusequerentur, 
uganiać się, ścigać, aliquem per 
totum orbem, poet. 

Terrcster, stris, stre i terrestris, 
e, ziemski, lądowy, na ziemi 
znajdnjący się, animantium genns, 
ezercitus, proclium. 

Terreua, a, nm, ziemny, z ziemi. 
Terribilis, e, straszny, terribiles 
visn formae; terribiliora facero. 

Teria, ae, 2. i -nm, i, n. stra¬ 
szydło. 

TerrlfSoo, Src, przestraszyć, prze¬ 
razić, animos. 

Terrificue, a, urn, straszny, prze¬ 
rażający, sprawujący przestrach, 
rates, caesaries. 

Terrigena, ae, m. i i. z ziemi zro¬ 
dzony, t. feri, fratres, poet. 

Terripavium, -pudium, patrz tri- 
pudium 

Territo, are, straszyć, przestraszać, 
urbes. [leglość. 

Terrltórium, ii, n. okolica, przy- 
Territus, a, um, przelękły, prze¬ 
straszony, territus animi. 

Terror, oris, m. pizestrach, terro¬ 
rem alicui injicere, inferre, af- 
ferre; aliquem in t. coąjicere, 
przestraszyć; esse alicui terrori, 
być postrachem; totius anni fruc- 
tus udo belli terrore amittitur. 

Tersus.a, um, otarty, stąd: czy¬ 
sty, chędogi. 

Terti&nus, a, um, do trzeciego 
należący, milites, żołnierze trze¬ 
ciego legionu; fcbris, co trzeci 
dzień przypadająca. 
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Tertio, i tertram, patrz terlius. 
Tertius, a, nm, trzeci; poet.: w od¬ 
niesieniu do świata podziemnego, 
tertia rcgna, nurnina; przysl. ter- 
tium i tertio, po trzeci raz, po 
trzecie. 

Teruneius, ii, m trzy uncye, trzy 
dwunaste części całości; jako pie¬ 
niądz: */4 assa; przysłowie; no t. 
ąuidem, ani szeląga, nic zgoła; 
jako dziedzictwo: czwarta część, 
fecit hcredem ex teruncio. 

Teaca.orum, n. puszcza, pustynia, 
step, miejsco dzikie, niezamicsz- 
kanc, inhospita 

Tessella a, i. kamyk czworogra¬ 
niasty, np. do posadzki, 

Tessera, ae, r. sześcian, kostka 
do grania, jacere, mittere: tablicz¬ 
ka z napisem, a szczegół, z ha¬ 
słem lub rozkazem wodza; stąd: 
hasło wojenne, it bello tessera 
signum; tessera per castra ab eon- 
sulo data erat. 

Tesserula, ae, i. sześcian, kostecz¬ 
ka, tabliczka. 

Testa, ae, i. naczynie gliniane: 
dzbanek, garnek, urna i t. p. 
także: skorupa, stąd: testarnm 
suffragia, sąd skorupkowy, ostra¬ 
cyzm u Ateńczyków; 2) skorupa 
ślimaka, ióiwia, ostrygi; stąd 
poet.: sam ślimak, ostryga i t. p. 
non omne marę est generosao fer- 
tile testae; 3) poet pokrycie lo¬ 
dowe, lubrica testa. 

Testamentariue. a, ira, do testa¬ 
mentu należący; rzcczow, testamen- 
tanus,ii, m. fałszerz testamentu. 

Testamentum, i, n. testament, za¬ 
pis, ostatnia wola, testamentum 
facere, mutSre, irritum facere, 
rumpere, obsignarc, resignare; 
testamento aliąuem adoptaro, ali- 
cni aliquid relinquere; testamen- 
tum suppouere, fałszować, pod¬ 
rzucać; testamenti factioucm ha- 

Teetfldo 

bere, mieć prawo robienia testa¬ 
mentu. 

Test&tio, ouis, i. wzywanie ua 
świadectwo, foederum rnptorum. 

Testatus, a, um, poświadczony, 
dowiedziony, jawny, oczywisty, 
vore praeconis libertas Argirorum: 
quo testatior esset memoria. 

Testlficatlo, ouis, i. dowód przez 
świadków lub świadectwo; w ogó¬ 
le: okazanie, dowód, officiorum. 

Testifioor, 1. wzywać na świadec¬ 
two, dcos bominesąnc; 2) świad¬ 
czyć, być świadkiem, nt statirn 
testificati discedercnt; z nast. 4.- 
przyp. i tryb. bez., testificantur 
iili (juintium non stitisse; w ogó¬ 
le: dowodzić, wykazywać, amo- 
rem, sententiam snam: także: abs 
te tcstificata tua roluntas 

Testimónium, ii, n. świadectwo 
ustne lub na piśmie, dicere testi- 
monium in aliqucm, świadczyć 
przeciw komu; ut ad cphorns si- 
bi testimónium daret, w ogóle: 
dowód, dedisti judicii tui testi- 
monium; Terka sunt tcstimonio. 

Testis, is, trt. i i. świadek; — 
przenoś, testes raliones cmtatnm; 
poet.: rulnera sunt testes. 

Testis, is, m. jądro. 
Tester, 1. świadczyć, byc świad¬ 
kiem, w ogóle: dowodzić, zape¬ 
wniać, aliquid lub z 4 przyp. i 
tryb. bez.; testatus, także w znacz, 
bier., patrz testatus; 2) świad¬ 
czyć się kim lub czćm, na świa¬ 
dectwo wzywać, deos hominesąuc; 
Jorem et foederis aras; 3) ostat¬ 
nią wolę objawiać, testament ro¬ 
bić, de qua is testatus non est. 

Testu, nii-odm. i testum, i, a. na¬ 
czynie gliniane. 

Testudo, Inis, i. żółw; także: sko¬ 
rupa żółwia, testudine cnlti tiu¬ 
lami . ozdobione, wyłożone szyld- 
kretem; 2) narzędzie muzyczne: 
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lotnia, lira, saia morcre sono 
•estudinis; 3) sLlepienie wypukłe 
1 w ojęóle sklepienie; 4) w znacz, 
woj. dach obronny, poddasze, pod 
którem oblegający szturmowali do 
miasta, bili taranem w mury; dach 
czyli pomost z tarcz, które żoł¬ 
nierze nad głowami trzymając 
w ścieśnionych szeregach pod mia¬ 
sto oblężone zbliżali się. 

Testula, ae, i. skorupka; stąd. o 
sądzie skorupkowym- a Themi- 
stocle iabefactus testula illa. 

Tfstum, i, n. patrz testu. 
Tete, patrz tn. 
Teter, tetra, tetrum, brzydki, szka¬ 
radny, obrzydliwy, haniebny, właś. 
i przenoś, loca, odor; facinus, 
bellum, libido, discordia. 

Tethys, yos, i- żona Oceanu, 
matka bóstw rzecznych i nimf; 
u poct. morze. 

Tetradraohmum, i, n. srebrna mo¬ 
neta grecka wartości czterech 
drachm. 

Tetrarcliea, i -a, ae, m zarządza¬ 
jący czwartą częścią jakiego kraju; 
w ogóle; panujący, któremu nie 
służył tytuł króla. 

Tetrarchla, ae, i. kraina zarządza¬ 
na przez tetrarchę. 

Tetrc, przyst. szpetnie, sprośnie, 
haniebnie, facere. 

Tetri, i a, um, surowy, ponury; 
rzeczom. Tetrica, ae, i. góra prze¬ 
paścista w kraju Sabinów. 

Ton cer, cri, m. i Teucrus, i, 
m. syn Telamona, króla Salami- 
ny, brat Ajaksa; 2) syn Si.a- 
mandra z Krety, który osiadł we 
Frygłi i był królem Trojańskim. 
Stąd: aj Teueris, Idis, i. imię 
własne; bj Tencrius, a, nm, ty¬ 
czący się Teukra albo Trojan; 
rzeczom. Tcucria, ae, i. Troja 
lub królestwo Trojańskie; ej Teu- 
Ctus, a, um, do Teukra odnoszą¬ 

cy się, w ogóle: Trojański i Teu- 
cri, orum, m. Trojanie. 

Teus, patrz Teos. 
Teuthraa, antis, m. król Myzyi, 

ojciec Tespiusa; stąd; a) Teu- 
thranteus, a, nm, do Tcntranta 
lub do Myzyi odnoszący się; h) 
Tcuthrantius, a, nm, tyczący się 
Tentran‘a, pochodzący od niego, 
turba Teutbrantia ~ Thespiades. 

Teutóni, orum i Teutones, um, nt. 
Tcntonowie, lud Germanów na 
północy, który z Cymbrami na¬ 
padł na państwo Rzymskie i był 
pokonany od Maryusza. 

Texo, temi, teitum, 3. tkać, włalc. 
i przenoś, ea tela tezitur, idzie o 
to, to jest w robocie; 2) spleść, 
powiązać, połączyć, zbudować, 
ułożyć, sepem, nurem , basilicam, 
epistolas cjuotidianis rerbis. 

Teitilis, e, tkany, pleciony, stra- 
gulum, dona, rzeczom, teitile, is, 
n. tkanina, płótno i t. p. 

Teitor, i>ris, m. tkacz. 
Teitrinns, a, um, do tkania nale¬ 
żący, tkacki; rzeczom, teilrinum, 
i, n warsztat tkacki, tkactwo. 

Teitum, i, «. tkanina, 2) rzecz n- 
pleciona, u poet. 

Teitus.a, um, tkany, pleciony. 
Tertus, us, »n. tkanina; — prze¬ 

noś. połączenie wyrazów, u późn. 
pisarzy. 

Thabana, ae, ć. miasto w Nubii; 
stąd. Thabenenses, ium, m. miesz¬ 
kańcy Tabeny. 

Thaiphali, orum, n. lud nad Du¬ 
najem. 

Thftla ae, r. miasto w Numidyi. 
Thalamus, i, m. pokój, izba, 

mieszkanie, Eumenidum, pokój 
sypialny; 2) łoże, łóżko, łoże mał¬ 
żeńskie: stąd; małżeństwo u poet., 
rita cipcrs thalami, stan bezżen- 
ny; poet.; komórki pszczół, ubi 
jam thalamis se composuero. 
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Thalassio, patrz Talassio. 
Thalee, etis, m. jeden z siedmiu 
mędrców, rodem z Miletn, zało¬ 
życiel szkoły Jońsklój. 

Thaila, ae, i. muza przełożona nad 
poezyą komiczną; 2) nimfa mor¬ 
ska. 

Thallus, i, to. zielona gałązka, 
Amyclaeus (może gałązka mirtu). 

Thamyras, ae, i Thamyris, Mis, 
to. Tracki poeta. 

Thapeos i ś. półwysep i miasto 
w Sycylii; 2) miasto w Byzacenie 
w Afryce; stąd: TapsitSni, orum, 
«*• Tapsytanie. 

Thasus, iub -os, i, i. wyspa na 
morzu Egiejskióm niedaleko Tra- 
cyi; stąd: Thasias, a, um, do 
Tazu odnoszący się, i Thasii, o- 
rum; ot. mieszkańcy tej wyspy. 

Thaumas, antis, it». ojciec Irydy; 
stąd: aj Thaumantius, a, um, do 
Taumanta odnoszący eię, virgo 
(Iris); bj Thaumantias, Sdis, i. 
od Taumanta pochodząca, Iris Th. 
lub samo Th.; 3) Thaumaulis, 
Mis, f. — Thaumantias. 

Thean- Thoat- patrz Tean- Teat-. 
TUeatralit, e, teatralny, tyczący 

się teatru. 
Theatrum, i, n. teatr, miejsce dla 
widowisk publicznych: 2) zebra¬ 
nie widzów, słuchaczów, theatra 
.eclamant; spissis indigne thea- 
tńs scripta recitare; 3) miejsce, 
zręczność, sposobność do popisu, 
th. ingenii; th. magnum habet 
ista proTincia; 4) u Greków było 
to takie miejsce dla zgromadzeń 
i obrad ludowych, renie bat in 
theatrum, qnnm ibi conciiium po- 
puli haberetur. 

Thóbeo, arom, l. miasto w Beo- 
cyi, nad rzeką Ismenns, miejsce 
urodzenia Pindara; stąd: aj The- 
bais, tdis, lub Mon, i. do Teb 
odnosząca się; rzeszoto. Thebais, 

Therapne 

tytuł poematu Stacyusza i Thebai- 
des, um, i. Tebauki; bj Thebs- 
nu®, a, um, Tebański; rzeczow 
Thebanus, Tebańczyk i Thebani, 
orum, to. Tebańczycy; 2) Thebae 
Phthioticae lub Phthiae, miasto 
we Ftyotydzie w Tessalii, póżniój 
Philippopolis nazwane; 3) miasto 
w Cylicyi (albo podług niektórych 
w Myzyi) stolica Etyona, Cam¬ 
pus Thebes lub Thebe; stąd: aj 
Thebais, Mis, i. Tebanka, z Tek 
bj Thebanus, a, um, Tobański; 
■neczow- Thehana, Tebanka (An- 
dromacha); 4) dawne główne mia¬ 
sto w wyższym Egipcie. 

Thebe, es,- i. 1) patrz Thebae, 3. 
2) imię a) nimfy; bj żony Ale¬ 
ksandra władzcy Tessalii. 

Theoa, ae, i. pokrywa, futerał, 
schowanie. 

Themls, Mis, i. bogini sprawie¬ 
dliwości, także: bogini wieszcz¬ 
by, stąd fatidica Th. 

Themiscyra, ae, I. miasto i oko¬ 
lica przy Termodoncie. 

Themistocles, is, to. wódz Ateń¬ 
ski, stąd: ThemistoclBut, a, um, 
do Temistoklesa odnoszący się. 

Thensa, ae, ż patrz Tensa. 
Theogónta, ae, i. opisanie rodu 

bogów, tytuł poematn Hezyodą. 
Theológua. i, «. rozprawiający 

o początku i naturze bogów, w od¬ 
niesieniu do dawnych mytćw; zaj¬ 
mujący się przedmiotami tycząeeml 
się bóstwa. 

Theon, ónis, to. jakiś z uszczy¬ 
pliwości znany poeta; stąd: dente 
Theonino circumroditur, 

Theopompus, i, to. dzlejopig Gree- 
ki z wyspy Chios; stąd: Theo- 
pompeus i Theopomplnus, tycsą- 
cy się Teopompa. 1 

Therapne, es, i. miasto w Lako¬ 
nii, stąd: Therapnaeus, a, um, 
tyczący się Terapny, Spartański, 
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marł ta litu nata rura Thentpnseo 
(Helena). 

Thoriolea, is, m. stadny z wyro¬ 
bu naczyń glinianych w Koryn¬ 
cie, stąd: pocnla Thericlea. 

Tharmne, arom, i. cieple kąpiele; 
stąd: Thermae, arnm, i. miasto 
w Sycylii, z powoda ciepłych 
kąpieli nazwane; TheraitSmts, a, 
urn, z Termy i Themitani, oram, 
m. Terinitanie. 

Thermćdon, ontis, m. rzeka w Pon¬ 
cie, przy którćj Amazonki miesz¬ 
kały, stąd: Thermodonttócas, a, 
om, tyczący się rzeki Termodon- 
tu ftlbo Amazonek. 

Thermopylae, arnm, i. wąwóz na 
granicy Tossalii przy odnodze 
Maliackiej, gdzie były cieple ką¬ 
piele. 

Theromedon, ontis, m. imię jed¬ 
nego z królów Scytyjskich. 

Themttes, ae, m. syn Agrinsa, je¬ 
den z najszpetniejszych Greków pod 
Troją, zabity od Achillesa. 

Tneryirgi, ernm, tn. Ind Gotów za¬ 
chodnich. 

Thóaauras, i, tn. skarb, skarbiec, 
skład pieniężny, reposita pecu- 
nia in thesanris; zapas, magazyn, 
wlaśc. i przenoś, thesanms rerom 
omninm memoria; qnod lateat in 
thesanris tuis, w składzie pism. 

Thiseue, ei lab eos, tn. król Aion- 
eki, przyjaciel Pirytousa, mąż 
Aryadny, ojciec Hippolita, stąd: 
oj ThesSins i ThesSas, a, um, 
do Tezensza odnoszący się; b) 
1’hesTdes, ae, rn. syn Tezensza, 
w licz. mn. Thesidae, arnm, Ateń 
czycy, poet. 

Theaplae, arom, I. miasto w Beocyi; 
stąd: aj Thespias, 3tdis, i. rodem 
z Tespti; deae Th. inb samo 
Thespiades, Mnzy, l) Thespien- 
aea, inm, m. mieszkańcy Tespii. 
haepU, Idie, m, pierwszy tragik 

Grecki, ignotnm tragicae genns In- 
renisse Camoenae dicitnr Thespis. 

Theaprótia, ae, i. kraina w Epi- 
rze; stąd: Tbesprotins, a, nm, 
tyczący eię Tesprocyi, i Thespro- 
tli, orom, tn. mieszkańcy tej 
krainy. 

Tił(;»e»lla, ae, i. północno-wscho¬ 
dnia kraina Hellady; stąd: o) 
Thessattcus i TessSlus, a, nm, 
Tessalski i Tez all , ornm, m, 
Tessalczycy, b) Tessalins, a, nm, 
Tessalski, poet; cj Thessiflis, Idin, 
i. pochodząca z Tessaiil, ne&ow. 
Tessalka. 

Tesaalónioa, ae, i -e, Ss, i. mia¬ 
sto w Macedonii; stąd Tessalo- 
nienses, ium, m. Tessalończykowie. 

Thesaalut, patrz Tessaiil. 
Theatiua, ii, tn. król w Etoiii; 

stąd: a) Thestiades, ae, tn. syn 
lnh potomek Testinsa (jak Melea- 
ger, syn Altel, córki Testinsa); 
Thestiadae, synowie T. (Pleksyp- 
pns i Toksens): b) Thestias, Kdis, 
i. córka T., (AJtea). 

Theator, Sris, tn. ojciec Kalćhasa; 
stąd: Thestorideb, ae, tn. syn 
Testora. 

Thótia, Tdis lab Tdos, i. córka 
Hereusza i Dorydy, żona Pelcnsa, 
matka Achillesa; nimfa morska; 
poet morze, tentare Thetim ra- 
tihns. 

Theudória, ae, i. miasto w Ata- 
manii. 

Tteuma, Stis, n. miasteczko w Ma¬ 
cedonii. 

Thiasus, i, tn. taniec na cześć Ba¬ 
chusa. 

Thirmida, ae, f. miasto w Nb* 
midyi. 

Thiabe, Ss, ł. nieszczęśliwa dziew¬ 
czyna w Babilonie; 2) miasto 
w Beocyi, stąd: ThisbSns, a, nm, 
do Tysby odnoszący się,colQmbae. 

Thoaa, antis, ». król w Chcrso- 
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nosie Tauryckim, od Oresta, przy 
pomocy siostry Ifigeuii kapłanki 
Dyany Tauryckićj zabity; stąd: 
Thoantheus, a, um, do Toanta 
odnoszący się; poet. Taurycki; 2) 
król na wyspie Lemnos; stąd: 
Thoantias, Śdis, i. córka Toanta 
(Hipsypila). 

Thólus, i , m. dach okrągły, kopu¬ 
ła, sklepienie. [nik. 

ThOrar, 8cis, m. pancerz, napierś- 
Thorius, a, um, nazwisko Iizym- 

skiego rodn. 
Thraees, um, m. Trakowio, miesz¬ 

kańcy krainy zwanej Thracia, ae, 
i- n poet Thraca, ae, łnb Thra- 
ce lub Threce, es, i.; przym. 
Thra.i, Tracki, Thrntc Lycurgus; 
Thraees eqni, poet.; Thrai lub 
Thre.i, lub Thraez, szermierz u- 
zbrojony Trackim orężem. Stąd: 
a) Thracius, poet. Threcius, a,um, 
Tracki; b) ThrecidTcus, a, um, do 
Traków należący; rieezow. Threci- 
dica, orum, n. bron Traków; c) 
Thr@Ycius, a, um, Tracki, saeer- 
dos lob T-ates (Orfeuszy; d) ThrSis- 
sa i Throssa, ae, i. niewiasta 
Tracka. 

Thrax i Threx patrz Thraees. 
Thucydides, is, m. wódz i dzie- 
jopis Grecki; stąd: Thucydldius, 
a, um, do T. odnoszący się, quu® 
inutila quacdam et hiantia toeuti 
sunt, germanos Thucydidios se 
03se profiteutur, że są podobni 
do T. 

Thule, es, i. wyspa daleka na pół¬ 
nocy, o Łtórój starożytni nie mie¬ 
li dokładnego wyobrażenia, tlbi 
serriat ultima Thule. 

Thunnus, patrz thyunus. 
Thur-, patrz tur-. 
Thilrii, orum, m. miasto nad od¬ 
nogą Tareutyńską, gdzie niegdyś 
było miasto Sybaris; stąd. Thu- 
rinus, a, um, tyczący się tego 

miasta, misit in Thuriuum, w o- 
kolicę miasta Tnryów; Thurini, 
orum, m. Tnrynowie. 

Thus, patrz tus. 
Thyamls, Tdis, m rzeka i przy¬ 
lądek w Epirze. 

Thyas, patrz Thyias. 
Thyatira, ae, i. i orum, n. mia¬ 

sto w Lidyi. 
Thybris, patrz Tiberis. 
Thyene, es, i. nimfa, która wy- 

karmiła Jowisza. 
Thyestes, ae, m. syn Belopsa, 
brat Atreusza, ojciec Egista (Ae- 
gisthus), stąd: a) Thyesthous, a, 
um, do Tyesta odnoszący się; b) 
ThyestiSdcs, ae, m. syn Tyesta 

Thyiau, Sdis, i. Bachantka; kapłan¬ 
ka Bachusa. 

Thyie, patrz Thule. 
Thymbra, ae, i. oząbr, ziele. 
Thymbra, se, i -3, -6s, i. miasto 
Troady, przy rzece Thymbrios, ze 
świątynią dpoilliia, stąd: Thyrn- 
braeus, a, um, należący do Tym- 
bry, Tymbrejslu, przydomek Apot- 
lina. f ty mian. 

Thymum, i, n. i thymus, i, m. 
Thynt, orum, m. lud Tracki nad 

morzem Czaroćm; stąd: a) Thy- 
nlScus, a, um, należący do togo 
ludu, graniczący z ntm, sinus; 
b) Thynus, a, um, do Tynów od¬ 
noszący się. 

Thynnu*, i, m tuńczyk, ryb* 
morska. 

Thynus, a, um, patrz Thyni. 
Thjróne, 5*, i. matka Bachusa 
czwartego; stąd: Thyoneus, et, 
łub eos, syn Tyony, Bachus. 

ThyrS, es, i ThyTea, ae, t. mia¬ 
sto i okolica w Argolidzie; stąd; 
Tyreitis, Tdis, i. pochodząca 
z Tyra. 

Thyreum, lub-ium, ii, n. mikstu 
w Akarnanii; etąd: Thyrłenses, 
ium, m. Tyryeusawie. 
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Thyrsus, i, to. Jasła obwinięta 
bluszczem lnb liściem winnćm, 
godło Bachusa, nosiły ją Bachant- 
ki w czasie uroczystości na cześć 
tego bożka obchodzonych. 

Tiara, ae, i. i tiaras, ae, to. zawćj, 
turban. 

Tibar&nl, orum, m. lud w Cylicyl. 
Tiberis, is, to. i poet. Thybris, 
Mis, to. główna rzeka średniśj 
Italii, uważana także za bóstwo; 
pnym. Thybridas undas. Stąd: aj 
Tibcrinis, Idis, i. do Tybru na¬ 
leżąca, Nympbae; b) Tibetlnus, 
a, um, tyczący się Tybru; rzeczom. 
król Alby, także rzeka Tybr. 

Ttberlus, ii, »». Bzymskie przed- 
imię. 

Tlbla, ae, r. goleń; — przenoś, 
flet, piszczałka, cantare tibiis- 

Tibloen, clnis, ». grający a* fle¬ 
cie; — przenoś, podpora, peet. 

Ttbtmnlum, ii, n. granie na flecie. 
Tlbrio — Tiberis. 
Tibrinua — Tiberinus. 
Tibuliua, i, to. imię Bzymskie. 
Tibur, iiris, n. miasto w Lacyum 
(Tirolij, stąd: a) Tiburs tis, ty¬ 
czący się Tyburu; rzeczom. in Ti- 
burti, w okolicy Tyburu; Tibur- 
tes, um, to. mieszkańcy Tyburu; 
b) Tiburtinus, a, um, jeżący się 
Tyburu; rzeczom. Tiburtinum, i, 
n. posiadłość wiejska przy Tybu- 
rze; c, Tiburnus, a, um, należą¬ 
cy do Tyburu; rzeczom, mieszka¬ 
niec Tyburu, także założyciel. 

Tiburtua, i, ot. założyciel Tyburu. 
Tictmia, i, v>. rzeka w Italii (Tes- 
sino) wpadająca do Padu; stąd: 
Ticiuensis, e. tyczący się izeki T. 

Tira ta, orum, n. góra w Kam¬ 
panii. 
'ifemum, i, n. miasto w Umbryi 
nad Tybrera, stąd: Tif. Tibcri- 
nam; 2) miasto w kraju Samni- 
tów, przy górze Tifcrnus. 

Tifernua, i, to. góra w krajn Sa- 
mnitów. (muzyków. 

Tigellius, ii, to. nazwisko dwóch 
Tigillum, i, n. mała bulka. 
TtgnŁriam, a, um, tyczący się 
drzewa do bndowy, i*bór t. cieśli,, 

Tlgnum, i, n, drzewo zdatne do 
budowy, belka (w licz. mu. także: 
tigni, to.). 

Tigranocerta, orum, n. miasto 
w Arzacenle w Armenii. 

Tfgrla, Mis lub is, to. i i. (wpro¬ 
zie to.), tygrys; — przenoś, okręt, 
na którym był odmalowany wize¬ 
runek tygrysa, secat aeąuora Ti- 
gri, poet; 2) Tigris, to. rzeka 
w Azyl. 

Ttgurlnl, orum, ». lud Helwetów 
w dzisiejszym Kauronie Zurych 
skim, który się nazywai pagus Ti- 
gurinus. 

TUŁi, ae, i. lipa. 
Tłmaeue,, i, ot. 1) dziejopis Gre 
ckl w Sycylii; 2) filozof, należą¬ 
cy do szkoły Pitagorasa, od któ- 
rogo Platon nazwał jednę ze swo¬ 
ich rozmów. 

Timagenee, is, to. retor za czasów 
Augusta. 

Timanthes, is, to. malarz Grecki. 
Tini Tus, i, ot. rzeka w krainie 
Wenecyańskiśj. 

Tlmefactus, a, um, przestraszony. 
Tlmeo, timui, 2. bać się, lękać 
się, quem tamdiu tirnuissent; frau- 
dem, pcifidiam; casum proelii; 
z (ryb. bez. coeuare olns, z 4 prz. 
i tryb. bez.; z nast. no, ne non 
lub ut i (ryb łącz., porów, ne; 
2) nioprzcch. obawiać się, być 
troskliwym, być niespokojnym o 
kogo lub o co, qunm iuter se time- 
reut, gdy się jeden drugiego oba¬ 
wiał; timere alicui, bac się o ko¬ 
go , aby mu się co złego nie sta- 
stalo; ds republice; de suo peri- 
culo nihil timebat. 
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Timełoo, timui, 3. przestraszyć się. 
Tlmide, przytł. bojaźliwie, lękli¬ 
wie, dicere de aliąuo; ostróżnie, 
sene* res omnes timide gelideąue 
ministrat. 

Timiditas, Stis, r. bojaźliwość, 
nieśmiałość, ingenua. 

Timidue, a, um, bojażliwy, lękli¬ 
wy, ad mortem; In labore milita- 
ri: poet.: z tr. bez. Inb z przyp. 2. 
perire; proce) lae; 2) ostrożny, 
mater timidi flele non solet. 

Ttmóleon, ontis, m. wódz Korynt- 
ski; stąd: TimoleontEnm, i, n. 
publiczna na cześć jego wzniesio¬ 
na budowa, Gymnaswm. 

Tlmon, Onis. m. imię Greckie; 
szczegół, znany jest Tymon z Aten 
odznaczający się dziwi etwem i nie¬ 
nawiścią ludzi. 

Timor, oris, ». bojażń, obawianie 
się czego, z przyp. 2. przedmio¬ 
tu obawy; timorem alicui injice- 
re, facere, inentere, nabawić stra¬ 
chem, nastraszyć, magno in tnne- 
re esse, bardzo się obawiać; timorem 
eripere. u wolnie od bojaźni; mitte 
timorem, nie lękaj się; z nast ut 
lab ne i tr. łącz. porów. spój. ne; 
2) poet. przedmiot, który wzbu¬ 
dza postrach, Cacus timor silne. 

Timótheue, ei, «t. syn Konona, 
wódz Ateński; 2) muzyk z Mi- 
letu. 

Tinotilia, e, wsiąkły w co, wirus. 
Tinea, ne, i. mói, tineas pasces 
taciturnus inertes, (książka) sta¬ 
nie się pastwą mólów. 

Tlago, tinii, tinctttm, 3. zmoczyć, 
zrosić, skropić, szczegół, farbo¬ 
wać, tunica sanguiue tincta; w o- 
góle: zanurzać w czćm; aera stri- 
dentia lacu; summa pedum westi- 
gia in undis; rteczow. tincta, orum, 
n. rzeczy farbowane; — przenoś, 
ozdobić, okrasić, nadać polor, ora¬ 

tor sit mihi tinctus literis; Łaelia 
patris elegantia tincta. 

Ttenio, 4. dźwięk wydawać; 2) 
brzęczćć pieniędzmi, płacić goto¬ 
wizną, ezpecto, eoęuid Dolabel- 
la tinniat. 

Tinnltua, us, m. dźwięk, brzęcze¬ 
nie, tiunitus cie. 

Tinmilua, a, um, brzęczący, dźwięk 
wydający, sistra, aera. 

Tintinnebulum, i, n. brzękadło. 
Ttnua, i, i, gatunek wawrzynu. 
Ttphya, yos, m. sternik okrętu 
Algo. 

Tiróiiaa, ae, m. ślepy wieszcz 
Teba&ski. 

Ttrlditea, ac, m. imię króla Ar¬ 
menii. 

Tiro, 5nis, m. świeżo do służby 
przyjęty żołnierz, rekrut; 2) nie¬ 
doświadczony w czem, nulla iu 
re tironera ac rudcm ®sse iebere; 
3) Tiro, imię Krymskie, wyzwo¬ 
leniec Cycerona. 

Wiroointum, ii, n. początek służ¬ 
by wojskowćj; 2) w ogóle: pier¬ 
wsze doświadczanie czego, próba; 
3) w znacz, zbiór, świeżo do służ¬ 
by przyjęci żołnierze. 

Tiryna, this i tbos, i miasto w Ar- 
golidzie, miejsce wychowania Her¬ 
kulesa; stąd; Tirynthius, a, um, 
tyczącv się miast;. Tyryiitu; ru- 
tsow. Tyryntczyk, Tyryntka (Her¬ 
kules i Alkmeua jego matka). 

Tisdra, ao, i. miasto w Byzacenie 
w Afryce; stąd: TisdritSni, orum, 
». Tysdrytanie. 

TiBiphSnJ, ós, f. jedna i trzech 
furyj, mśeidelka mordu; stąd: Ti- 
sipbonSus, a, nm, do Tyzyfony 
odnoszący się. 

Tłase, es, i. miasto w Sycylii: 
atąd: Tissenses, ium, »». miesz¬ 
kańcy tego miasta. 

TItan, Snis, ». 1 Titanus, i, m. 
Tytan, w Ucz. mn. Tltanes 1 Ti- 
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lani, Tyianowie, najdawniejsze ple¬ 
mię bogów, synowie Grana i Zie¬ 
mi Stąd: ąj litaniScns, a, nm, 
do Tytanów odnoszący się, dra- 
cones, ze krwi Tytanów powsta¬ 
łe; b) Titanis, tdis Lub Idos, i. 
Cyrce, córka Heliosa i Tytana; 
także; Tetys, siostra Tytana; ej 
Titlnius, a, urn, tyczący się Ty¬ 
tana; rzeczow. Titania, Uyana, 
Latona, Cyrco, Pirra. 

rithónus, lnb -os, i, m. syn Lao- 
medonta, brat Pryama, mąż Au¬ 
rory, ojciec Memnona; stąd; Ti- 
tbonius, a, tun, nalęiący do Ty- 
tona, coujux T. lub samo Tito- 
nia, Aurora. 

Titlet, ium, i». i Titienses, ium, 
m. jeden z trzech najdawniejszych 
oddziałów (tribus) Indu Rzym¬ 
skiego ustanowionych od Bomn- 
lusa i setnia jazdy. 

TltllUtlo, ónis, i. łechtanie. 
Tltttlo, 1. łechtać, sensus;—prze¬ 

noś. ne tos titillet gloria. 
Titio, ónis, m. głownia. 
Tltius, a, urn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu; przym. odnoszący się 
do Tycyusza, od niego pochodzą¬ 
cy, lei. 

Titubanter, przyst. chwiejąc się, 
wahając się, loqni de re. 

Tltubitio, ónis, i. chwianie się, 
wahanie się, niepewność. 

Titubo, 1. chwiać się, wahać się, 
mero somnoqnc graris titnbare vi- 
detur; jąkać się, blaeso titnbet 
lingua sono; — przenoś, a) wa¬ 
hać się, byc niepewnym, co mó¬ 
wić, co począć, omnibus titn- 
baatibus; b) uchybić, care ne ti- 
tnbes; si ęuid titnbatum est; in 
qnacumque parte titubatum sit. 

Tlihlas, i, f». tytuł, napis, hbel- 
li; 2) zaszczytny tytuł, nazwa 
godności, consulatus; qui stupet 
in titulis et imaginibus; 3) świet- 

Tot&U 

ność, par titulo tantae gloriao fult; 
captae urbis titulo cederu; titulo 
TictoTiae inflatus; 4) pozór przy¬ 
czyna pozorna, pokrywka, sub ti¬ 
tulo aliqnid ferre; titulum prae- 
tendeTc; titulum alicujus rei prae- 
ferre. 

Tlturius, ii, m. imię Rzymskie. 
Titus, i, tn. przedimię Rzymskie. 
Tityos, yi, m. syn Jowisza i Klary. 
Tityrus, i, m. imię pasterza. 
Tlepotemua, i, m. syn Herkulesa, 

mąż Poliksy. 
Tmarus, lub -os, i, m. góra w Epi- 
rze, przy którćj była Dodona. 

Tmólus, i, m. góra w Lidyi ze 
źródłem Paktol; zwana także Ty- 
molns; stąd: a) Tmolins, a, um, 
należący do Tmoln: b) Tmolltes, 
is, m mieszkaniec tameczny. 

Toeulllo, ónis, m. lichwiarz. 
Totus, i, m. kamień dziarstwowy, 

kruchy. 

Toga, ae, i suknia zwierzchnia 
Rzymian, wełniana, zwykle biała 
bez rękawów, noszono ją na sukni 
epodnićj tnnica zwanćj tak, że 
prawe ramię było wolne; używa¬ 
no jćj w czasie pokoju, stąd; ce- 
dant arma togae, poet.; vir omni¬ 
bus belii ac togae dotibus emi- 
nentissimus. Były rozmaite: pura, 
candida, praetezta, palmata, pal¬ 
la, ob. te wyrazy. 

Togatus, a, um, togą odziany; 
Gallia togata Cisalpina, ponie¬ 
waż tam także togę noszono; rze¬ 
czow. a) togata, ae, i. poemat dra¬ 
matyczny u Rzymian treści naro- 
dowćj, qui docnere togatas; b) 
togatus, człowiek cywilny, nie¬ 
wojskowy, immisti turbae militom 
togati; c) niskiego stanu, klient, 
wyzwoleniec (w czasach później¬ 
szych). 

TogtUa, ae, ł. mała toga. 
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Tełśmis, i* m. rzeka w krainie 
Sabinów. 

Tolertbilis, e, znośny, do zniesie¬ 
nia, conditio senitnLis. 

uwielbiać, ubóstwiać; cecblnnum, 
risum t, śmiać się głośno; animos 
t., wynosić się, pysznić się, po¬ 
rów. sublatus; aninmm t. alicui. 

TolertbQtter, przysl. cierpliwie, oiy wić męztwo, dodać odwagi: ali- 
tolerabilius ferre aliquid. quem honoribus, wynosić ns do- 

Tolerauit, tis, znoszący, cierpliwy, stojeństwo; amicum t., pokrzepić, 
laborum. _ pocieszyć; b) przyjąć co na sie- 

Toleranter, przysl. cierpliwie, ali- bie, onus; ponieść, poeuas; II) 
quid ferro, _ wynosić skąd, zabierać, uprzą- 

Toteantia, ae, i tolerStio, ónis, i. tać, statuas aeneas; pecnnias e 
znoszenie, wytrzymywanie, rerum fano; frumcntnm de area; solem 
homanarum. 0 mundo; praedam, torpiem au- 

Tolero, 1, wytrzymywać, znosić, reum; signa, agrum; cibos; pati- 
iabores, pericula, dnbias atque nam tolli jubet; rzadko- odprowa- 
asperas rcs; miiitiam; panlo jam dzać, ryprowadzać, aliąuem ab 
longius tolerare posse parcendo; atriis Latinis in Galliam; eierci- 
utrzymywać, riiam colo; equita- tum a Galliarnm praesidio; poet.: 
tnm pabulo et hordeo; equos. aliquem denso aere, osunąć, wy- 

Toletum, i, n. miasto w Hiszpa- dobyć; w znacz, wojen, signa t, 
nii tarrakoncńskiój; stąd: Tefeta- wyruszyć w marsz; zniszczyć, zbu- 
nas, a, um, tyczący się Toletu i rzyć, sprzątnąć, aliqnem © łub 
ToletSni, orum, i», Toletanie. de medio, lab samo aliquem; Ti- 

ToUóno, onis, m. ióraw studzien- tanas fulmiue; Carthsginem; no¬ 
ny; machina wojenna używana men ei libris, zatrzćć, wykreślić; 
przy oblężeniach. mendum scriptorae, poprawić; 2) 

Tollc, snstiiii, sublatum, 3. pod- przenoś, odjąć, usunąć, odebrać 
nosić, wznosić w górę, siata de dignltatom, potestatem alicui: wai- 
terra, se a terra altiug (o rośli- citiani e mundo; luctum, dubi- 
nacb), aliquem bumeris suis in tationem; suspicionem, erroreat, 
coelum; aliquem in tribunal; ali- epem, timorem, meta n; szczegół. 
qaem in crucem, ocuios; in mu- tempus, diem t., czas umyślnie 
rum funibui tolli; poet.: tolii In zająć w celu przeszkodzenia; znira- 
Sabinos arduos, udać się do gó- czyć, wytępić, wykorzenić, dioia- 
rzyetćj krainy S.; tollere anulum; tura®, funiitus e republice; de- 
ancoras, odpłynąć; ignem, wznie- cemviralem potestatem; legemjbel- 
clć, wznieść w górę jako-sygnal; li socialis Teliąuias; memorlam a- 
tcctnm altius; freta, fluctus; szcze- łicujus rei; deos t., zaprzeczyć 
gól. pucrum t., dziecię nowona- istnienia bogów, 
rodzone podnieść, a tóm samćm Tolćaa, ae, i. miasto w Gallii 
nznać za swoje; przyjąć logo, Narbonouskićj; stąd: oj TolosSnus, 
wziąć z sobą, in currum, in lem- a, um, do Tolozy należący; b) 
bum, aliąuem rheds, tolle te me- Tolosas, Stis, z Tolozy, Tolosates, 
cum per undas; — 2) przenoś, a) ium, m. Tolozaci; cj Tolosensis, 
wznosić, clamorem incoelum;vo- e, Tolozański. 
cem comoedia tollit; aliquem lau- Tottitlm, przysl. kłusem, 
dibus; laudes alicujus in astra, Tomtrus, patrz Tinarus. 
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Tomentium, i, ». to, co śluzy do 
wypychania materaców^ poduszek. 

Tómi, orum, m. i Tomis, Idis, z. 
miasto .w Mezyi niższćj nad mo¬ 
rzem Czarnćm; stąd TomTłae, 
5rum, m. Tomici; b) TomitSuus, 
a, urn, należący do tego miasta. 

Tomyris, is, i- królowa Scytów. 
Tondeo, tótondi, tonsum 12. strzydz, 
golić, barbarii, capillum; także: 
tondere, zamiast tondcri; — prze¬ 
noś. n poet. prata, słipulas, kosie, 
ścinać; comam hyacinthi, obry¬ 
wać, corona i oliva tonsa, naoko¬ 
ło obcięta; ilex tonsa duris bi- 
pennibus, obcięty, okrzesany; e- 
qoos tondentes campum, konie, 
które 6ię pasły na pola. 

Tonitru, patrz tonitrns, 
Tomtra&liB, e, tyczący się grzmo¬ 
tu, libri. . 

Tońitrus, us, f»- i tonitrunm, ni, 
n. grzmot (w licz. mn. tonitraa, 
tonitrunm, tonitribus). 

Tono, tonni, 1. brzmieć, huczeć, 
szczegół, grzmieć caelnm tonat 
fragore; porta coelitonat; meosob. 
tonat, grzmi; - przenoś, o silnfij 
piórami jącćj wymowie, Pencles 
tonera dictus est; tonat eioquio; 
2) z przyp. 4. wołać, głośno wy¬ 
mawiać, ter centom tonat ore 
dcos. 

Tonsa, ae, i. wiosło. 
Tonsilia. e, dający się postrzygać, 
obcinać; 2) obcięty, ostrzyżony. 

TonsiUae, arum, i. gruczoły. 
Tensor, Bris, m. postrzygacz, go¬ 
larz; stąd: tonsBrius, a, nm, do 
strzyżenia, golenia odnoszący się. 

TonstrSna, ae, i. golarnia. 
Tonsura, ae, i. strzyżenie, postrzy- 
ganie, nec małe deformet ngidos 
tonsura capillos. 

Tdnus, i, m. natężenie; ton, ak¬ 
cent, przycisk, u póżn. pis. 

Topn-, patrz tof-. 

Topt&rius, a, um, tyczący się o- 
grodnictwa; rzeczow. topiańns, po¬ 
siadający sztukę upiększania ogro¬ 
dów,'topiaria, sztal.a ogrodnicza. 

Topice, orum, n. główne źrodia, 
względy, punkta, których zwykli¬ 
śmy się trzymać w rozwinięciu 
myśli, patrz loci commones; ty¬ 
tuł pisma Cycerona. 

Toral, Slis, n. pokrycie łóżka, sofy. 
Torcular, aris, ». tłocznia, prasa, 
stąd: torcularius i torculns, a, um, 
tyczący się tłoczni. 

Toreumi*, fitis, «■ płaskorzeźba. 
Toreuta, ae, plaskorzeźhiarz, 
rytownik, toreutfce, £s, *• sztuka 
wyrabiania dlótem, rzeźbiarstwo. 

Tormentum, i* sznur, powróz, 
falces tormentis introrsus reduce- 
baut; praesectis omnium mulierum 
crinibustormentaeffecerunt;2) tor¬ 
tura, męczarnia, Ti tormsutorum 
adducti; tormentis ozcruciari; 3) 
troska, kłopot, susprcionum, for- 
tunae; bodziec drażliwy, toraen- 
tum admovero ingenio, poet-; 4) 
machina wojenna do rzucania wiel¬ 
kich pocisków, kamieni i t, p., 
tormeuta in murls disponit, coi- 
locayit. . , ,,, 

Tormina, um, n. ból w ciele, klo¬ 
cie, rznięcie. [cio, rznięcie. 

Tonninósus, a, um, cierpiący kio- 
Tomo, 1. toczyć jak tokarz, wy¬ 
rabiać na tokarni ; — przenoś. ver- 
sus małe tornad, żle obrobione, 
niegładkie. . 

Tor nu*, i„nł. dłóto tokarskie^ po- 
cula fagina, qnibns wrno facili 
snperaddita Titis, poet. 

Toróne, Cs, i■ miasto i port w mar 
cedonłi; Toronae oromontonnm, 
przylądek Derris przy Torome; 
stad: Toronaicus, a, um, dc To- 
rony odnoszący się. 

Torflsns, a, um, muskularny, mię¬ 
sisty, colta boum. 
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Torpedo, Tnis, i. gnuśność, ospa¬ 
łości odrętwienie, tenis torpedo 
aaimos oppressit; 2) drętwik, ryb*. 

Torpeo, ero, zdrętwieć, stracić 
czucie, w odniesienie do ciał* i 
nmysln, vires, nervi; consilia. 

Torpeaco, torpui, 2. drętwieć, 
gnuśnićó, linga*, geuae; ingenium 
aecordia torpcscere sinnnt. 

1'orpidua, *, urn, zdrętwiały, nie¬ 
czuły, gnuśny, torpidi somno. 

Torpor, 5ris, m. odrętwiałość, stra¬ 
cenie czucia, torpor gratis illigat 
artus; similis morti pector* tor¬ 
por babek 

Torejuitua, *, nm, ozdobiony łań¬ 
cuchem; stąd; Torąuatns, przy¬ 
domek Mauiiusza; poet.: Alecto 
torquat i colubris. 

Toręueo, torsi, tor tum, 3. kręcić, 
skręcać, obracać, wlaś. i przenoś, 
terra circum arem se torrj uet; 
poet.: capillos ferro, kędzierzawić; 
stamina pollice, prząść; saza, ti- 
gna, obracać, porywać, unosić; 
aquas remis, spumas, żeglować; 
anguis tortus, w kłąb zwinięty, 
2) ciskać, miotać, bastas, jaculum 
in hostem; telum ad tempora; ful- 
mina; poet.: Jupiter borridus au- 
stris torquet aąuosam hiemem; 3) 
obrotem co zrobić, orbem; tor- 
quet medios nox bumida cursus, 
doszła do połowy swojego biegu; 
4) przekręcać, wykrzywiać, ora, 
Tultus, ocuios; — przenoś, yerbo 
ac litera jus omne torqueri; 5) 
dręczyć, trapić, nękać, convivam 
famę; tortns interiit; libidines tor- 
qnent; dies noctesque torqueor; 
torąaeri malorum memoria; labor 
et cura torquet; aliquem mero, 
upoić kogo, aby się od niego 
prawdy dowiedzieć; torqueatnr 
rita Sullae, badajmy, roztrząśnij- 
my życie Sulli. 

Toręuia i torques, is, m. i i. łań¬ 

cuch na szyję dla ozdoby, aurens, 
torqne su biało, detracto; torque 
donare aliquem; 21 wianek, wie¬ 
niec, nexis ornat&e torquibos *- 
rae; 3) jarzmo. 

Torrefśoio, 3. suszyć. 
Torrens, tis, gorący, rozpalony, 
palący, flammae; — przenoś, po¬ 
rywający, bystry, aqua; torrentem 
undaa levis innatat aljtus; stąd: 
ruaoiD. torrens, tis, m. potok, 
rapidus montano flnmine torrens; 
fragosns, tumidns. 

Torreo, torrai, tostum, 2 suszyć, 
piec, prażyć, przypalać, opalać, 
fruges, fen*, exta in Torubns, 
solis rdoi. torreri. 

Torresoo, bre, goreć, paljć się, 
piec się. 

Torridus, a, urn, wyschły, osu¬ 
szony, sochy, fons, campi sicci- 
tate torridi; chudy, homo yegran- 
di macie torridns; — przenoś, 
zdrętwiały, pecora torrida frigore; 
membra t. gelu; 2) gorący, palą¬ 
cy, zona, aestas; locns ab incen- 
diis torridus. 

Torris, is, m. głownia. 
Tortilis, e, pokręcony, zgięty, buc- 
cina; poet.: anrum, zloty ł*ń» 
cuch. 

Tortor, 5ris, m. dręczyciel, kat 
Tortudsua, a, urn, kręty, węży¬ 

kowaty; — przenoś, trudny <ło 
zbadania, zawikłany, ingenium; 
disputandi genus. 

Tortus, a, nm, skręcony, splecio¬ 
ny, torta redimitns tempom qner- 
cu, poet. 

Tortus, as, m. zwijanie, kręoenie, 
serpens dat tortus, zwija się w krę¬ 
gi, poet. 

Tórus, i, m. poduszka, wezgłowie, 
materac, sofa, łoże, często u poet., 
lucent altis aura* fulem toris; 
siedzenie, ł*wa c dani, dat to- 
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mm ctspu; podniesienie ziemi, 
tori riparum, poet.; 2) obwód, pę- 
katość wieńce; 3) muskul, lacer- 
iorum tori; poet: comantes exeu- 
tiens toros, wstrząsając grzywą. 

Torwua, a, nm, ponury, surowy, 
faoies; lumen (wejrzenie, wzrok ; 
straszny, draco, ann‘ues; poet. 
przysłówkowo: torvum clamare; 
torri. tneri. 

Tot, nieodm. tyle, tek wiele, tot 
tern Talida oppida; w połączeniu 
z quot, quot homines tot causae. 

Totidem, nieodm. tyleż, tyle wła¬ 
śnie, z nast. quot i atque, jak, 
t. naribus atque erat profectuS; 
poet; totidem audiet, toż samo 
usłyszy. 

Totiens. patrz toties. 
Totles, przytł. tylekroć z nast. 
quoties, ilekroć, jak; poet. także: 
równie tak często. 

Totus, a, um (2 przyp. totlus 3. 
toti), cały, pro Romauis tota Ita¬ 
lia consensit; totius orbis dominus; 
nares totae factae er robore; toti 
belio praefecerant; per totam er¬ 
bem; często w przyp. 8. bez 
przy im- in, toto orbe, na ca¬ 
łym Świacie; tota Gallia, w całej 
G; toto praelio; totis castris; tota 
nocte i t. p-; — przenoś, totus 
mente at animo in bellnm insi- 
stit, nąjmocniój; sum yester totus, 
jestem wam zupełnie oddany, do 
was przywiązany, totos Actiochi 
Aetolos fuisse; totum in ee est, 
ut-, na tern rzecz cała zależy, aby-; 
er toto, zupełnie; in toto, ogól¬ 
nie; 2)= omnis, copiae, equititus, 
Tires; armenta; totis campis, vicis. 

Totus, a, um, tyloraki, tak wiel¬ 
ki, z odpowiednićm sobie ąuotus. 

Tozieum, i, n. trucizna, którą za¬ 
prawiano strzały; w ogóle: tru¬ 
cizna. 

Trabilis, e, balkowy, do balek od¬ 

noszący się, clavus; — przenoś, 
trabali ciaro figere beueficlum, 
utrwalić; 2) wielki jak balka, 
telum. 

Trabea, ae, I. okazała suknia kró¬ 
lów Rzymskich, konsulów, augu- 
rów i stanu rycerskiego. 

Trabea, ao, m. dawny Rzymski 
pisarz komedyi. _ 

TrabeStus, a, nm, odziany suknią 
trabea zwaną. 

Trabea, i trabs, trabis, i. balka, 
poet. w licz. ma. drzewo, loeus 
trabibus obscurus acernis; tr. fra- 
rineae; 2) to co się robi z balek, 
okręt, trabe Cypria secet marę; 
dom, sub iisdem sit trabibus. 

Traobss, autis, i = Tarraoina. 
TrŁohin, Inis i Trachyn, ynos, i. 

miasto w Tessalii stolica Geyksa, 
miejsce śmierci Herkulesa; stąd: 
Traohinius, a, um, należący do 
Tr., heros Tr. lub samo Trachi- 
nits, Geyks; Tracbiniae, tytuł 
tragedyi Sofokiesa. 

Traottbilis, e, dotykalny, dający 
się dotykać, poet.: marę uondum 
tr. nanti; tractabile coelum; — 
przenoś, łagodny, powolny, przy¬ 
stępny, wyrozumiały, rirtus, ani- 
mus. 

Traot&tio, Onis, i. dotykanie, zaj¬ 
mowanie się, trudnienie się ozóm, 
właśc. i przenoś. qui in armorum 
tractatione rersantur; philosophiae, 
iiterarum. 

Tract&tus, us, m. dotykanie, obra¬ 
bianie, uprawa, zajmowanie się 
czćm, w łaś. i przenoś, artium; u 
późn. pis. wypracowanie piśmien¬ 
ne, rozprawa. 

Traottcius, a, um, ciągniony, 
wleczony. 

Traotim, prtijH. ciągle; przewle¬ 
kając, przeciągając, easurrant. 

TracŁo, 1. ciągnąć, włóczyć, trac- 
tata comis antistita, poet.; zwykle 
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dotykać, poruszać, obrabiać, czćm 
się zajmować, mićć pod ręką, rul- 
nera: lanatn, gubernacula, arma, 
nosić; tela, walczyć; bibliothe- 
cam, pecuniam publicam; poet.: 
fila lyrae, brząkać, grać; ceram 
pollice; tractant fabrilia fabri,_ 
Przenoś, a) chodzić kolo czego, 
zajmować się czćm, zawiadywać, 
kierować, causas, consilia, ora- 
tionem.animos; rempublicam; hel¬ 
ium; conditiones lub de conditio- 
nibus, układać się; personam, 
przedstawiać na scenie; a) rozmy¬ 
ślać, rozważać, definitionem: io- 
cos tractatos; p) rozprawiać o czćm, 
wykładać co, partem philosopbiae; 
res tragicas comice; b) obchodzić 
się z kim, aliqucm; nimis aspe- 
re, summo honore, houorificen- 
tius; me sceleratissime tractarit; 
plebem placidius; se, sprawować 
się, zaobować się, ita me in repu- 
blica tractabo; quo in mnnere ita 
se tractarit. 

Traetug, a, nm, ciągniony, wle¬ 
czony, bez zawady posuwający 
się, oratio tracta et fluens; 2) po¬ 
chodzący, wypływający, renae a 
corde tractae; sermo ab isto ini¬ 
tio tractus; a naturc tractum. 

Traotua, us, m. ciągnienie, ciąg, 
szereg, arborum tractu eąuitatus 
hostium impediretur; rozciągłość, 
Syrtes a tractu nominatae; tr. mu¬ 
li, castrorum; stąd: kraina, oko¬ 
lica, hoc tractu oppidi erat regia; 
tr. Laurens; per tractum Belgicae 
et Armoricae; — przenoś, prze¬ 
ciąganie, qnanta hae3itatio trac- 
tUBque Terboram; 2) dążenie, bieg, 
w ogóle: ruch, in spiram tractu 
se colligit anguis; longoąue per 
aćra tractu fcrtur; tractu cemen¬ 
tem ferre rotam; tr. flammarum, 
wszystko to u poet; tr. luuae; o 
rzekach: tr. aqnarum; loni tractu 

labi, subire: magna tractu recuT- 
rerc; w odniesieniu do czasu 
bieg, upływ, przeciąg, hoc trac- 
tn temporis; — przenoś, o mowie: 
postęp, ciąg, tractu orationis leni; 
coutinuo orationis tractu. 

Traditio, Onis, i. podanie. 
Trado, dldi, dttum, 3. dać, od¬ 
dać, podać, wręczyć, alicni ali- 
quid, Inter se per manus; alicni 
poculnm, annałom, epistolam, li- 
teras, filiam, morem, aliquam in 
matrimonium i t. p., aliquem as- 
serraudum; aliquem in custodiam, 
in Tincuła; poet: z tr. bez. tra- 
dam portare proterris rentis; 
w znacz woj. a) wydać, arma, nr- 
bem, Athenas, perfugas, capti- 
vos, alicui arma, rirum; ne Ro- 
manis traderetur; quum traden- 
dus Romanis esset; aliquem in 
serritutem; ad supplicium; nihil 
finiurn (odstąpić); se, oddać się, 
alicni, se rirum; także przez zdra¬ 
dę, aliquem, imperium hosti; re- 
gnum serro; b) oddać pod opiekę, 
powierzyć, aliquem de manu. in 
manum alicujus; alicni legiones; 
aliqucm traditis ezercitibus prac- 
ficero; — przenoś, a) ustąpić co, 
przelać na kogo, possessionem 
(łalliae, summam imperii, totam 
rempublicam r paternam prorin- 
cism; rice aliis tradita; alicui cu¬ 
stodiam navium i corporis sui; a- 
licui obsides enstodiendos, oppi- 
da tuenda, sacra procuranda, s,g- 
mes. ducendum, prorincias ad- 
ministrandas; wydać, wystawić, 
oddać, zostawić, nrbem dirt- 
piendam militibus; ci res Eoma- 
nos barbaria; se, oddać się, se 
quicU, roluptatibus, in studium, 
in disciplinam; alicui; se totem; 
bj uczyć, wykładać, aliquid ju- 
rentuti; praecepta, iniłia operum; 
elemesta loquendi; cptimsrum ar- 



Traho Tnduco 879 

tSmn Ti as- ej podać potomności, 
przekazać, opes a majoribus tra- 
ditas habcre; opus posteritati fa- 
maeqne, patrio moro traditu m est; 
hoc posteris memoriae traditum; 
traditum inde fertur, ut-; tradunt, 
piszą, powiadają, głoszą, z4 prz. 
i tryb. bez., regem tradunt st ab- 
didisso; traditur z przyp 1 i tr. 
bez. justissimus fuisse traditur, 
powiadają, że byt najsprawie¬ 
dliwszym. 

Traduoo, dmi, dnctum, 3. prze¬ 
prowadzić z jednego miejsca na 
drugie, hominum mnltitudincm 
trans Ehcnum; eąuitntuin in Gal- 
liam; biretnes in interiorem par¬ 
tem; populum Albanum Eomam; 
ezercitum er Gailia in Ligures; 
Antioehum in Europam; aliquem 
ad se; przeprowadzić przez co, 
Helretios per fines 8equanorum 
copias per angustias; także z 4 
przyp. bez przyimka flumen, 
przez rzekę, pontem; — prze¬ 
noś. a) przenieść, Cl odium ad 
plebem; centuriones ex inferiori- 
bns ordinibns in superiores; b) 
przyprowadzić, doprowadzić, ex 
egestate in rerum abundantiam; 
animos a sereritate ad hilaritatem 
risumque; c) nakłonić, naprowa¬ 
dzić, ad lub in suam sententiam 
aiiquem; d) obrócić, zwrócić, 
hauc orationem ad id genus; orc- 
tionem traduxi et conrerti in in- 
crepaudam fugam; curam in vi- 
tulos, poet.; 2) przeprowadzić ce¬ 
lem pokazania, przeglądu, copias 
praełer castra; Ticómas in trium- 
pho; traduc equum, mówi! cou- 
sor w czasie przeglądu do oby¬ 
watela ze stanu rycerskiego, jeże¬ 
li nie miał przeciw niemu żadne¬ 
go zarzutu; — przenoś, a) wysta¬ 
wiać kogo na pośmiewisko, urą¬ 
gać się, szydzić, aliqnem per ora 

bominum; h) czas przepędzić, stra¬ 
wić, przeżyć, Titam, tempns; o- 
tiosam aetatem; adolescentjam ele- 
ganter; munus estraordinarinm. 

Traductio, finis, f. przewiezienie, 
przeniesienie z jednego miejsca na 
drugie; — przenoś, a) hominis ad 
plebem, przeniesienie do stanu 
plebejeszów; b) zamiana wyrazów 
z jednego znaczenia na drogie 
z powodu związku wyobrażeń; 2) 
przeprowadzenie w celu pokaza- 
zania; — przenoś, następstwo wy¬ 
darzeń, czasu, temporis. 

Traduotor, oris, m. przeprowadza¬ 
jący; — przenoś, tr. ad plebem, 
przenoszący do sianu plebejuszów. 

Tradux, diicis, m. latorośl winna. 
Tragice, przysł. tragicznie, res co- 

micas tragice tractare. 
Tragicue, a, um, tragiczny, ty¬ 

czący się tragedyi; — przenoś, a) 
wzniosły, orator; poet: spirat tra- 
gicum satis; h) smutny, straszny, 
okropny, scelus, ignes 

Trogoedia, ae, i. tragedya;—prze¬ 
noś. a) styl górny, mowa wznio¬ 
sła, tragoedias agere in nugis; 6} 
wielka wrzawa, quantas tragoe¬ 
dias excitat. 

Tragoedus; i, =». aktor tragiczny. 
Tragula ae, -ś. gatunek pocisku 

u Gallów i Hiszpanów, który opa¬ 
trzony był rzemieniem famentum) 
dla nadania większej siły rzutu. 

Traba i trahea, ae, ż. wózek bez 
kół, jak sanie, którego starożytni 
używali do młócenia zboża. 

Trabo, traxi, traetnm, 3. (poet 
trare zamiast traiisse) 11 ciągnąć, 
wlec, o ludziach, bydlętach ro¬ 
boczych i przedmiotach nieżywot¬ 
nych; currurn , onera, impedłmen- 
ta: equos loris; aliquem pedibu?; 
tractus per urbem; tractus circnm 
Pergama; ad supplicium trąbi Jub 
samo trąbi; trahi exsulem, ino- 
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pem i t. p.; aliquem lub aliquid 
secum; liberos; rnlneratos; te¬ 
stem i t. p.; wlec ze znużenia, 
corpu8 fessom, genua; prowadzić 
z sobą, mieć w swoim orszaku 
turbam prosequeutium; exercitum 
gratem spoliis; o rzekach: unosić, 
sata secum; limum arenamque et 
saia ingentia fluctus trahunt; 
poet: traherent quum sera cre- 
puscuia noctem; quae moz ten- 
tura trahuntur (zbliżają się); - 
przenoś, często z przyim. ad lub 
iu i przyp. 4 ściągać ua kogo, 
na co, przypisywać, stosować, de- 
cus ad consulem; crimen in se 
(przypisywać); pars mclior sena- 
tus ad meliora rcsponsa trahebat; 
aiiquid ad religionem; in diver- 
sa, rozmaicie wykładać, objaśniać; 
także: skłaniać do czego, alius in 
aham partem menie atque animo 
trahitur, aliquem in suam senten- 
tiam. in arma, trahi et duci ad 
cognitionis et scientiae cupidita- 
tem; trąbit sua quemque tolup- 
tas; trahimur omnes laudis studio; 
pociągać za sobą; tantum trahit 
ille timoris; 2) najwięcej u poet,: 
wciągać w siebie, anras ore; ani- 
mum, spiritum; odorem naribus; 
amnem (pić); ignem (zapalić się); 
przybierać na siebie, squamas, 
figurom, faciem yirilem, naturam 
klicnjus rei; ruborem, colorem, 
cognomen; - przenoś, zabrać, za¬ 
jąć, przywłaszczyć, regnum, de- 
cumas; poet: aliąncm in ezem- 
plum (naśladować); 3) z przyim. 
a. ez, de i przyp. 6. lub poet. 
z samym prz. 6; a) zabierać, wy¬ 
nosić, wywozić, wyprowadzać, 
aiiquom atemplo, dc medio; prae- 
dam ez agris hostiom; stąd: tra- 
here et rapero lub rapere et tr. 
rabować, plondrować; — przenoś, 
o) odciągnąć, odwieść,, ab recepto 

Tr a] ect u a 

aliąuem; gentem ad Macedonas; 
P) wziąć, otrzymać, doznać, mieć, 
cognomen ez aliqna re; majorem 
ez permcie et peste reipnblicae 
molestiam; hJ wyciągać, wydoby¬ 
wać, aquam e pnteis; poet.: fer- 
rnm e corporej tractum a tulne- 
re ferrum; mann cuspidem; te- 
la haerentia tiscere; — przenoś, 
tocom imo a pectore; gemitus e 
corde; snspirlum ponitus i suspi- 
ria; wyprowadzać, wywodzić, ez 
eo genero originem; nomen a res- 
pere; sermonem ab initio; po- 
wziąć, consilium ex aliqna re; 
c) sprowadzić na dół, ściągnąć, 
łnnam (de coelo) poet.; 4) szar¬ 
pać, targać, rwać, corpus; — 
przenoś, trwonić, marnotrawić, pe- 
cuniam; poet.; rozdzielać, sorte 
laborem; rozważać t zastanawiać 
się nad czem, belli atqae pacia 
rationes; cnm animo suo; 5) na¬ 
ciągać, napinać, arcum: rozcią¬ 
gać, trannntnr zonae eztremae, 
poet.; stąd: prząść, vellera digi- 
tis, lanam, purpuras, data pen¬ 
sa, poet.; — przenoś, przedłużać, 
titam lumentornmcame,senectam 
przewlekać, opdzniać, bellum, po¬ 
gnam , comitia; rem in serum; res 
lentios spe trahebatur, przepędzać, 
trawić, nootem sermone, titam in 
tenebris luctuque, titam lnzu; ti¬ 
tam asperam in siltis; frustrala- 
borem ingratum; b) ściągać, tin- 
cla galeae; tela; marszczyć, tnltns. 

Trąieotlo, ćnis, i. przeprawa, przej¬ 
ście, przebycie morza, rzeki i t. n.\ 
tr. stellarum, przelatywanie gwiazd; 
terborum, przełożenie; — prze¬ 
noś. aj tr. in alinm, zwalanie na 
logo innego; b) teritatis, prze¬ 
sada. 

Trajeotua, us, m. przeprawa, in 
Britamuam; 2) miejsce przeprawy, 
bretissimns. 
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Twtfeto, j?ci, jeetum, 3. prze¬ 
rzucać dokąd, przenieść, Po¬ 
wieść, przepędzie, teiilluin tran. 

Taliom; antennas de nave in na- 
Tem; telom; pecor» in ealtus, 

szczegół, przez rzekę, g rę i • P* 
przeprawić, ex Sicilią ezercAum 

Ariminuin: legtones in 
copias trans flnnum; exercitum 
Euphratem; Caesar equitum par¬ 
tem fluTiom trajicit; se Alpes, 
takie: samo trajicere bez se, prze¬ 
prawiać się, ex conlinenti in Afri- 

cam.in Italiam: ex Hispama in 
Maoritaniam; classe Aegimurum; 
na cłassis ex Africa trajiceret; 

także: Aegaec mari trayscit,_2) 
przeciągnąć, rodentem; 3) zanu¬ 

cić, pontibus transjechs, prze¬ 
noś. przenieść, aliquid ex lllius 
invidia in te; dolore capitis tra- 

iecto in cor; i uieprzechod. praejsc, 
przenieść się, przeskoczyć, trajec- 

tnrom id incendiom relut ex con- 

tinentibus tectis in altersm tam 
propiuauam prortodam esset; tra- 

iecturum id malnm in coloniam, 
4) przejść przez co, przebyć, ire- 
biam naTibus; stąd: amnistrajec- 
tns, rzeka przez którą przeplymo- 
no; poet.-. Aurora jam medium tra- 

ieeerat axem, już odbyła połowę 
swćj drosi; 5) przebić, przeszyć, 
femur alicnjus lub ahcui lanceS, 

aliqRcm gladio, Tenabulo, sagit- 
ta• aiiuuid tormento, ferro; le¬ 
mur tragula trajicitur, transńcr 

scorpione, pilis; se tr., przebić 
się; tr. lora per talos spirantes, 
przeciągnąć; stąd poet.; trajectus 

lora per pedes; trajecto in fune 
columbam mało suspendit ab al- 
to; przełamać, przedrzćć się, pars 

magna equitum mediam trajecit 

aclem. , . . 
Tralattciua. patrz translaticius. 
Tralatua, a, um, patrz transfero. 

Tranąulllo 

jnIlM, ium, i. miasto w Karyi, 

stąd; Tralliauus, a, um, ty«d.cy 
się miasta Tralles i Tralliani, 
orum, »• mieszkańcy jego miast*. 

Traluoeo, patrz transluceo. 
Trama, ae, i. wątek tkaczy. 
Trameo, patrz transmeo. 
"ramo., Ttis, n droga poboczna, 

ścieżka; poet.: droga, m tramite 

silT&e; certo de tramite pellit. 
lot, bieg, cito decurrit tramite. 

Tramigro, -mitto, patrz transmi- 

gro, -mitto. 
Trtnato. t. przepływać. 
Tr&no, 1. przepływać, ad snos, tn 

insulam; letheas per undas, tak¬ 
że: tran. fluinen, amnem, palu- 
dem; tranantur aąuae; — przenoś, 
przelecieć, turbida tr. nubila; 
przeniknąć, wcisnąć się, genus 
igneum, quod tranat omnia. 

TranąulHe, przysf. spokojnie, vi- 

tam traducere; dicere. 
TranąulUitae. Stis, z- spokojność 

(powietrza, morza), cisza, profici- 
sci bono gubernatora ac tranquil- 
!State; - przenoś, spokojnosć, ani- 

mi, ritae; u póżn, pis. tytuł cesa- 

rzów, tr. tua, vestra. . 
TranąułUo, 1. uciszyc, uspokoić;— 

przenoś, animos; quid pure tran- 
oMillet, co prawdziwą zapewnia 

spokojność; rebus tranquiUatis, po 

przywróceniu spokojności. 
TranąuIUus, a, um, spokojny,*- 

chy, marę, serenitas, ntmw. 
tranquillum, i, "• spokojny s an 
powietrza, mona; stąd: tranąml- 
lo lub in tranquillo, w czasie ci¬ 

szy, - przenoś, spokojny, uspo¬ 
kojony, cichy, łagodny, nta ci- 
Titss, plebs, ani mus, hterae (do¬ 

noszący o spokojności); a pn»ci- 
pio viiae tranquillissimus; nihil 

non tranquiUum et placidnm agens; 

seditionem facere iranquillam;rJe- 

czow. tranquillum, i, *• spokoj- 
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noić, rempublicam iu tranąillum 
redigere; przysł. trantjuillo, spo¬ 
kojnie, cetera tribuni tranąuillo 
pcregere. 

Trans, prf/im. z przyp. 4, 1) 
z tamtej strony, trans Antenom 
finyium consederant; 2) za, ro- 
diens tr. Euphfatem; tr, maro cur- 
runt; po za, tr, caput jacere, poet. 

Trans,ibeo, abii, bitum, ablre, 
przejść po czćm, przejechać; 2) 
przebić, przeszyć, onsis transabiit 
costas, poet. 

Transactor, óris, »». kończący rzecz 
przez ukJad, umowę, rerum. 

Trans, cligo, adegi, adactum, 3. 
przebić, przckióć, ensis transadi- 
git costas, poet hasta horum u- 
nnm transadiget costas. 

Transalplnus, a, nm, Zaalpejskt, 
za Alpami będący, Gallia, Galii, 
nationes, bella. 

TranscenJo, scendi, scensum, 3. 
przestąpić, przejść, in Jtaliam; in 
kostium nares; 2) przoch. przejść 
przez co, maceriam, muros, fos- 
sas, ralles, Caucasum rei Gan¬ 
gom; — przenoś, aj przekroczyć, 
naruszyć, ordinem actatis, natn- 
rae, moris; b) przewyższyć, ali- 
quid, a poet. 

Tranaeribo, scripsi, ecriptum, 3. 
przepisać, nomina in socios, prze¬ 
lać, przekazać, przenieść długi;- 
przenoś u poet.: tormenta in &'.i- 
quem; sceptra colonie, przenieść; 
także: matres urbi; spatiam ri- 
tae alicni, nstąpić komu; 2) wpi¬ 
sać, spisać, testamentum in alias 
tabnlas; tabnlas publicas. 

Transourro, cucurri i curri, cnr- 
sum; 3. przebiegać, przejeżdż.ić 
dokąd, in castra; — przenoś, przejść, 
hic tamen ad melius poterit trans- 
currere qnondam; 2) biegać po 
czćm, juga montium; poet,; coa- 
lum transcurrit nimbus; — prze¬ 

noś. cursum suum, swój zawód; 
3) przejeżdżać mimo, przebiegam, 
płynąć kolo czego, praeter ocn- 
los, poet., lub samo transcurrere 

Tranacursus, us, ot. przebiega- 
nie; — przenoś, w mowie: trans- 
cttrsu lub in transcursn, przebie. 
gając w krótkości. 

TranJdanubianus, a, nm, Zadu- 
najski, za Dunajem będący, regio. 

Tranudo,-duco, patrz trado, -dnco 
Transena, ae, i. kratki, quasi per 
tr. aspicere. 

Transeo, iri, lnb Ii, Ttnm, Ire, 
I) nieprzech. 1) przechodzić dokąd, 
per corpora; Cinibros e Gallia ln 
Italiam transisse, ad Italiam; e 
snis frnibus in Helretiomm fi- 
nes; in Graeciam, in Africam; ad 
adTersarios, ad aliąucm, przejść 
w sposobie zbiega; takie: ut ad 
se transiret; a patribus ad ple¬ 
ban; ad deos transisse credifus 
est; — przenoś przemienić się, 
in huwum saxumque, poet.; 
wpływać, wpadać, Mosa in Rhe- 
num transit, przechodzić, odno¬ 
sić się, ad honestatem dictorum 
et factorum; imperium transit ad 
aliquem; in sententiam ahcujus, 
być jednego z kim zdania; in alia 
omnia, zupełnie się różnić; 2) 
przechodzić przez co, per media 
castra;—przenoś, przenikać, qnae- 
dam animalis intelligeutia per 
omnia permanat ot transit; 3) o 
czasie; upływać, mijać, tempus 
transit; dies legis transiit; II) 
przech. 1) przechodzić przez co, 
przeprawić się, paludem, flumen, 
Eupbratem, marę, Alpes, Pyre- 
naeum; Rhodanus rado transitur; 
flumen erat transeundum; Alpes 
transitae; poet.; transit equum cur- 
sn; poet.: rota transit serpentem; 
rim flammae, Formias; tr. iter, 
odbyć podróż; także: qnod die- 
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bus quinque hostis transire pos- 
set; także bez 4 przyp. transire 
conantes: ut transountes cum prae- 
da eucipercc, — przenoś, prze¬ 
stąpić, przekroczyć, terminum; 
modom; fincs rerecundiae; fines 
acąuitatis et legis; oprzóć się, 
pokonać, facile; mówić w krót¬ 
kości nie zgłębiając rzeczy, le- 
riter transire et tantummodo per- 
stringere unamquamque rem; w od¬ 
niesieniu do czasu: przepędzać, tra¬ 
wić, ritam, annotr. 2) przechodzić 
mimo czego; w czytaniu pomijać, 
opuszczać, multa; tr. silcntio, 
przemilczeć, pokryć milczeniem. 

Transfero, transtflli, translStum 
i tralstum, transferre, przenieść 
z miejsca na miejsce, castra, trans 
Pensum; castra nitra eum locum; 
castra Baetim (za rzekę B.) signa 
(oz statione); pecunia Athenas 
translata est; hastam, gladium in 
deitram, wziąć; captiros ex Ger¬ 
mania; ingentes eo copias ho- 
minum; aliqucm in parricida- 
rnm coetum; concilinm Lutetiam 
Parisiorum; s® tr-, udać się, se 
inde Cyzicum, se ad aliquem, se 
in aedem; poet.: aliquid in no- 
ram speciem, inną postać nadać; 
in ta bu las, wnieść, umieścić, za¬ 
pisać; także: przetlómaczyć, prze¬ 
łożyć z jednego języka na drugi; 
istum locum totidem rerbis a I)i- 
caeaTCho tTanatuli; aliquid ex 
Graeco in Latinum; — przenoś. 
e) przenieść, zwrócić, skierować, 
skłonić, beiinm in Afncam, in 
Celtibcriam; ut summa impeni 
maritimi ab Lacedaemoniis trans- 
ferretur ad Athenienses; bellum 
a portis nostris ad illorum urbem, 
disciplmam in Gailiam; terrorem 
ad aliquem; omrem cansam in w 
lnb crimen in aliąuem (zwalić); 
sermonem alio; aniraum ai accu- 

Tranagredlor 

sandum ; amorcsalio, poet: se ad 
artes; se in annnra proiimum, rots 
następny zostawić sobie do ubie¬ 
gania się, starania się o urząd, 
b) zastosować, definitionem in 
aliam rem; in magistratus, cura- 
tiones, sacerdotia; używać wyra¬ 
zów w znaczeniu przenośnem, ver- 
ha. quae tranferuntur; rerba tra¬ 
lala: 2) obnosić, coronas in tnum- 

Tranefigo, fixi, fixum, 3. P™* 
bić, przeszyć, aliqucm lun aii- 
unid gladio, ferro, basta, reruto, 
pilis; scutum, pectus, corpus, 
poet.: ilasta transfixa, włócznia na 
wskróś przeszła. , 

TransfigUro, 1. przekształcać, prze¬ 

obrażać. 
Tranafódto, fódi, fossum, 3. ?TZ.e- 

bić, przeszyć, alicui latus: poet.. 
pectora dnro transfossi ligno. 

Tranaformla e, zmieniający swoją 
postać, transformia corpora hsbere. 

Transformo. 1. przekształcać, prze¬ 
obrażać, se in ruitus aniles. 

Trsnsfreto, 1. przepłynąć pnez 
morze. . , 

Transfuga, ae, m. i z. zbieg. Któ¬ 
ry przechodzi do wojska nieprzy¬ 
jacielskiego. 

Transfńgto,fugi,fugftum, 3. zbiodz, 
uciec (o wojskowych); — przenoś, 
ab amicitia, opuścić. 

'Prs.nsfugium, ii, w. ucieczka, zbie- 
gostwo. 

Tranafundo, fudi, fusum, 3 prze¬ 
lewać; — przenoś, przelać na ko¬ 
go, przenieść, omnem amorem in 
aliąuem; wprowadzić Pcrsamm 
mores in Macedoniami studia łihe- 
raliora ct transfusa latius. 

Tranagredtor. gressns, gredi, prze¬ 
chodzić dokąd, per niontes. inde 
ad Judaeos, ad Africam; in Eu- 
ropam; per saltus in Italiam; ad 
deos; 2) przęch, przechodzić przez 
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oo, przeprawiać się, jacentem; flu- 
men, palu dem, mmiitiouom, oon- 
rallem; ioca erant transgredienda; 
takie: iransgresso Apeonino; — 
przenoś, zamilczeć, mentionem 
Tirt 

Transgressio, Cnis, f. przejście, 
Gallomm; 2) zmiana porządku, 
przełożenie, Terboram. 

Transgressus, us, m. przejście. 
Transige, Egi, actum, 3. przebić, 
przeszyć, tylko u poet. pectus 
gladio, takie: per pectora en- 
sem; — przenoś, a) przepędzić 
czas, rltam; anno transacto, po 
nplynlonym toku; b) ukończyć, 
wykonać, negotium, pognam, bel- 
lum i t. p.; rebus transactis; si 
transactum est; transaetum est de 
me, już po mnie; spór załatwić, 
ugodzić się, wejść w układ, cum 
reo; cum priratis; cuuS aliąuo HS 
dueentie milibus; rem cum a- 
liqno 

TtaaaiUo, sillri, lub silii, Inb si¬ 
lni 4. przeskakiwać dokąd, de 
muro in narem; in rehiculum; 
ad nos transiliit; — przenoś, prze¬ 
chodzić , ab illo consilio ad aiiud; 
2) przech. przeskakiwać przez co, 
wskoczyć na co, muros; przebie¬ 
gać, płynąć po ezćm, ratea tran- 
siliunt ?ada non tangenda; _ 
przenoś, a) przestąpić, przekro¬ 
czyć, lineas; mnnera Liberi, nie 
zachować miary, poet.; b) pomi¬ 
nąć, zamilczeć, rem pulcherri- 
mani. 

Transltto, 5nis, i. przejście, ad 
plebemr, przejście na stronę nie- 
przyjaciół, sociorum; ad hostem; 
eiercitus transitionibus imminn- 
tns; 2) udzielanie się choroby, 
zaraza, multa corporibus transi- 
tione aocent; przejście w mowie 
od jednój rzeczy do drugićj. 

Tranaito, ire, przechodzić. 

Transitćrine, a, urn, przechodni, 
do przcchodu służący, forum* 

Tranaitu*, us, n. przechodzenie, 
przejście, difticilie impeditus; 
transita aliquem arcere lub pro- 
hibere; transitum parare, claude- 
re; tr. fossae, przez rów; poet-: 
przemiana, tr. in undas; w ma¬ 
larstwie: cieniowanie, przejście 
od cienia do światła, tr. ipee 
spectantsa lamina fallit; przejście 
w mowie od jednego przedmiotu 
do drugiego; 2) przechód, miej¬ 
sce którędy się przechodzi, per 
agros urbesąne; przenoś, przy¬ 
stęp, datus est zerbis ad amicas 
tr. anres, poet. 

Transj-, patrz traj-. 
Trans] afciolns, a, od, skąd inąd 

przeniesiony; 2) zwyczajny, zwy¬ 
kły, bez odmian znacznych edic- 
tum (zarządzającego prowincyą); 
tralatlcium est, rzecz zwyczajna, 
nie nowa. 

Tranal&tlo, 6nls, i. przeniesienie, 
pecnniarum a justis dominia ad 
alienos; w odniesieniu do wyra¬ 
zów: przenośnia, rerecunda; 
przenoś, składanie, zwalanie na 
kogo, criminis; także: =:exceptio. 

Translitlwns, a, um, uchylający, 
constitutio. 

Translator, 5ris, m. przenoszący, 
ąnaesturae (pecuniae), o Werresie, 
który będąc kwestorem, zabrane 
pieniądze skarbowe do Sulli prze¬ 
niósł. 

Translfieee, Żre, przepuszczać świa¬ 
tło, być przezroczystym. 

Transmarlnus» a, um, zamorski, 
za morzem będący, z za morza 
pochodzący, res, legationes, ho¬ 
stia auriliit. 

Transmigro, 1. wyprowadzić się 
dokąd, przenieść się, Vejos. 

Traasmłieio* Ćnis, z. przejazd, 
przeniesienie się, in Graedam 
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Tranamltto, mTsi, missnm, 3. 1) 
przesyłać dokąd, przeprawiać, 
elassem in Euboeam; ezercitum, 
legiones; — przenoś, wprowadzić, 
Ada opite suie mtia Romam; 
przenieść, beilnm In RaUaur, po¬ 
wierzyć, zostawić, beilnm alicui; 
poświęcić, SUTO tempu* tempori- 
bna Mnicorum; 8) przepuszczać, 
przeprawiać przez co, eqmtmper 
amnem, eiercitoiii per fines; — 
przenoś, trausmissum per viam ti- 
gillum (poprzek drogi położona); 
3) puścić mimo, pominąć, zanie¬ 
chać, aliquid, n pćźn. pis.; II) 
przechodzić, przejeżdżać, przepły¬ 
wać, przelatywać przez co, uań- 
bns Suninm, literom, maria; poot: 
campos corsu i tr. cnrsum; sinus 
transmitti oporteret , także: sin an¬ 
tę transmislsset; transmittere Utl- 
cam a Lilybaeo; er Corslca in 
Sardiniam; — przenoś, ąuantum 
Balearica funda potest medii trans¬ 
mittere coeli, poet.; opaście, za¬ 
niechać i t. p. u pćźn. pis. 

lYanamontani, brum, no. indy za 
górami mieszkające. 

Tranmntito, Sre, zamieniać, prze¬ 
mieniać, transmntat (Fortuna) in- 
certos honores. 

Tranenato, -no, patrz tranato, 
trano. 

Transnumero, 5re, wyliczyć, prze¬ 
liczyć. 

TranapadŁtms, a, u, za rzeką 
Padem znajdujący się, rzeczow. 
Transpadani, oram, no. ludy 
mieszkające za Padem. 

Transpćno, posui, pósftnm, 3. prze¬ 
prawiać, ezercitum in Italiam; 
2) przesadzać, n póżn. pis. 

Traneporto, 1. przewozić, przepra¬ 
wiać, ezercitum narigiis in ul- 
terioia; Harudes in Galliam; ezer- 
citnm ln Graedam; copias secum; 
oąuitem retibus, jumenta, logio- 

nes; także: miiites navibns flumen 
(przez rzekę); ezercitum Bhennm. 

Transrhenftnus. a, um, zareński, 
za Renem znajdujący się, Germa- 
ni; nemu). Transrhenani, oram, 
no. ludy za Renem mieszkająoe. 

Transoo-, patrz transo. 
Transsilio, patrz transilio. 
Transsulto, are, przeskakiwać, ez 

equo in eqnnm. 
Transsuo, sui, siittim, 3. przebi¬ 
jać, przeszywać,eztatranssnta re- 
rubus, poet. 

TranatlbSrinua, a, um, za Tyhrem 
znajdujący się; rzeczne. Transti- 
berini, ornm, no. indy zaTybrem 
mieszkające. 

Tranatrum, i, n. belka poprzecz¬ 
na; 2) lawa dla robiących wio¬ 
słami na statku, zwykle w licz. 
mn. riri considite transtris. 

Trmsulto, patrz transsnlto. 
Transuo, patrz transsuo. 
Tranwrectio, 5nis, i- przejazd, 

przeprawa, Acberontis (przez A.). 
Tr*n«veho, vezl, rectum, 3. prze¬ 

wozić, przeprawiać, naves plau- 
stris, miiites, exercitnm; na str. 
bier. przeprawić się, in Africam; 
Corcyram; poet.: caerula cursu 
(przez morze); 2) obwozić, obno¬ 
sić, arma spoliaque carpentis; na 
str. bier. przejeżdżać, szczegół, o 
obywatelach stanu rycerskiego, 
przejeżdżających przed cenzorem 
w czasie popisu ut Idibns Quinc- 
tiiibus equites transreherentur. 

Tranawerbero, 1. przebić, przekłćć, 
bestiam renahnlo; pectus. 

Tranrrersarlun, a, um, poprzecz¬ 
ny, w poprzek położony, tigna. 

TransTentu, a, um, poprzeczny, 
ukośny, ab hac rypała non licet 
transrersnm digitum (nnguem) dis- 
cedere, nie wolno wcale; — prze¬ 
noś. cujn# ln adoiesceatiam lncur- 
rit transrersa fortuna, los nie- 
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przyjazny; ecce autem de trans- 
»erso Caesar rogat, niespodzianie; 
transrersa, przysłówkowo, tr. tue- 
ri, zezem spoglądać; venti tr. fre- 
munt, z boku. 

Trantrólo, 1. przelatywać po ozem, 
przebiegać, przejeżdżać prędko, in 
alteram partem; Alpes, Ocean um: 
2) przelatywać, przebiegać mimo 
aridas ąuercus; — przenoś, pomi¬ 
jać, opuszczać, nie zważać na co 
transrolat in medio posita, poet 

TrapStum, i, n. i -ns, i, m. i 
trapes, etis, m. tlokarnia do wy¬ 
ciskania oliwek. 

Trapćau*. untis, f. miaste w Pon¬ 
cie. 

Triaimenua, i, m. lacus lub sa¬ 
mi Tr. jezioro w Etraryi, przy 
ktćrem Hannibal odnidsl zwyeięz- 
two nad Rzymianami; stąd, Tra- 
simenus, a, urn, Trszymeński, 
litora. 

Traw-, patrz transz-. 
Trebelliua, a, urn, nazwanie Rzym¬ 
skiej familii. 

Trebia, ae, i. rzeka w Italii wyż¬ 
szej. 

Trebónias, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Trebula, ae, i. miasto: I) w krai¬ 
nie Sabinów z przydaaćm nazwi¬ 
skiem Mutnsca; 2) w Kampanii; 
stąd: Trebnlanns, a, um, do Tre- 
buli.odnoszący się; tuczów. Tre- 
bulanum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska przy Trebnli 

TreoSnl, ae, a, po trzysta- 
Treoentesimus, a, um, trzech- 
setuy. 

Treoenti, ae, a, trzysta. 
Treoenties, przysl. trzysta razy. 
Tredeoim, trzynaście. 
Tremebundus, a, um, drżący, 
manus, membra. 

Tremćfaoio, feci, factum, 3. spra¬ 
wiać drżenie, wstrząsać; na str. 

biem. drióć, nutu tremefecit 
Olympum. 

Tremendus, a, um, straszny, 
wzbudzający postrach, tumultus; 
sccptra Jovis; oculi. 

TremUoo, Ere, zaczynać drzćć, ię- 
kać się czego, sonitum pedum vo- 
cemąue; z 4 przyp. i tryb. bez. 
telum instare tremiseit, poet 

Tremo, trenuii,3. drżeć, lękać się 
czego, eecures dictatoris; poet 
sonipes tremit artnm, koń drży, 
drżą członki Jego. 

Tremor, 5ris, i». drżenie, gelidus 
tremor cucurrit per ima osss, zi¬ 
mny dreszcz wskróś przejął* ter¬ 
rorem pallor et tremor conse- 
quitnr. 

Tremulua, a, um, drżący, manus; 
migocący, flamma; 2) poet spra¬ 
wujący drżenie, frigus, 

Trepldanter, przytł. ze drżeniem, 
trwożliwie. 

Trepidatlo, flnis, ł. niespokojność 
dająca się na kim spostrzegać, 

skwapliwe krzątanie się kolo cze¬ 
go, necopinata res plus trepida- 
tionis fecit; inter primam trepida- 
tionem. 

Trepide, pnyst. bojażliwie, skwa¬ 
pliwie, bez namysłu, castris tre- 
pide relictis. 

Trepido, 1. być niespokojnym, 
skwapliwym w działaniu, rzucac 
się, być w bojażni, totis trepida- 
tur castris; pastorom trepidantium 
circa adrenam, którzy się zbie¬ 
gali, skupiali się na około przy¬ 
chodnia; tr. formidine, mętu; e- 
quo trepidante, gdy koń był spło¬ 
szony; poet: z tryb. bez.: trepi- 
date defendere Tiros, pospieszaj¬ 
cie z obroną-; — przenoś u poet.: 
pcctus tropi dat, drży serce; *qua 
trepidat cum murmure per rirum, 
płynie szybko i szelestem; trepi- 
dant flammae, drżący blask rzu- 
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cają; trepidante pennh, rozbuja* 
nemi skrzydłami 

Trepidus, a, um, zaniepokojony, 
trwożliwy, Romanos terror per 
castra trepidos agit; z przyp. 2 
trepidi rerum suarum, będący 
w obawie o swoje interesa; — 
przenoś, in re trepida lub in re¬ 
bus trepidis, w okolicznościach 
wzbudzających obawę, w niebez- 
piecznćm położeniu; literae i nun- 
cius, list, wiadomość wzniecają¬ 
ca obawę; poet.: pes, krok niepe¬ 
wny, chwiejący się; es, ruitus, 
drżąca: unda, w ruchu będąca; 
aheuum, wrzący; vonae, pectus, 
mocno bijące. 

Trta, tria, trzej, trzy, tribus pri- 
mis rerbis (dixij zaraz na wstępie. 

Tressis, is, *». trzy assy. 
Treawirl, orum, m. zgromadzenie 

składające się z trzech mężów do 
różnych czynności: tr. epulones, 
patrz epulo; do rozdzielenia zie¬ 
mi w osadach czyli koloniach; tr. 
reipublicae constituondae (Anto- 
nius, Lepidus, Octavianus), patrz 
tnumvir, 

Traróri, i Trevlri, ». lud w Gal- 
lii belgijskiej, którego główne 
miasto było Augusta TreTerorum; 
przym. eąuites Treveri. 

Triangulus, a, um, trójkątny; 
neczow. triangulnm, i, «. trójkąt. 

Trt&rii, orum, m. gatunek piecho¬ 
ty Rzymskiej, który stanowił trze¬ 
cią linię tylną u' szyku podczas 
bitwy; byli to żołnierze celujący 
wiekiem i doświadczeniem; przy¬ 
słowie: res ad triarios rediit, przy¬ 
szło do ostateczności, do najwięk¬ 
szego niebezpieczeństwa. 

Trifiriua, ii, m. Rzymski przy¬ 
domek. 

TribalU, orum, m. lud Tracki 
w Mczyi niższej. 

Triboeai (TribOci, Tribflci). orum, 
m. lud w Galii! belgijskiej. 

Trtbuarius, a, um, tyczący się 
oddziału zwanego tribus, crimen. 

Tribatls, is, m. należący do tejże 
gminy czyli oddziału zwanego tri¬ 
bus, tr. tuus; tribulibus gratio- 
snm esse. 

Tribulus, i, n. kotwiczka ostra 
żelazna. Rozrzucano je dla tamo¬ 
wania postępu wojska nieprzyja¬ 
cielskiego, a szczególniej jazdy; 
2) krzew ciernisty. 

Trtbunal, Slis, «. miejsce wznie¬ 
sione w kształcie półkola, na któ- 
róm urzędnicy wyżsi, zasiadając 
na krześle zwanćm Bella eurulis, 
czynności urzędowe sprawowali; 
poet.: omne forum quem spectat 
et omne tribunal (niżsi i wyżsi). 

Trlbunitui, us, «. trybunat, god¬ 
ność trybuna ludu lub wojskowe¬ 
go, z dodaniem: plebis lub mul¬ 
tum; czasem samo tr. 

Tribuniolus, a, um, tyczący się 
trybunów, od nich pochodzący, 
Collegium, potestas, vis, interces- 
sio, comitia, candidatus, seditio- 
nes, leges, honor, neczow. tribn- 
nicius, ii, ta. były trybun. 

Tribfinus, i, tn trybun, naczel¬ 
nik gminy zwanćj tribus; 2) tr. 
Celerum, naczelnik jazdy, która 
stanowiła straż przyboczną króla 
iskładała siępierwiastkowo i trzech 
setni; 3) tribuni aerarii, dodani 
do pomocy kwestorowi, którzy 
wzięte od niego pieniądze, komu 
należało, wypłacali; 4) tribuni mi- 
litum lnb militares, naczelnicy 
wojskowi, których było sześciu 
w każdym legionie i z kolei po 
dwa miesiące legionem dowo¬ 
dzili; 5) tribuni silitem consu- 
lari potestate, trybunowie woj¬ 
skowi z władzą konsularną, w miej¬ 
sce konsulów wybierani w latach 
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od 310 do 387 po zaloż. Bzymu; 
b) tribuni plabis lnb samo tribu- 
nl, trybunowie ludu, obrońcy ple- 
bejuszów pneciw patrycyuszom. 

Tribuo, tribui, trłbOtom, 3. dać, 
nadać, okazać, ndzielić, udaro- 
wać, wyświadczyć, wlaśc. i prze¬ 
noś. snnm cuique; alicni dena- 
rios, pecuii iam, pace ni, honorem 
et gloriom, tantnm dignitatis, gra- 
tiam, benoficia, bona; salutem i t. p. 
maltas immunitates ciritatibas, si- 
lentium orationi, zachować się ci¬ 
cho w czasie mowy, dać koma 
glos do mdwienia; Tolantatom be- 
neficiis, okazać życzliwość za do¬ 
brodziejstwa; miserieorćiain alicni; 
2) dozwolić, przyznać, alicni prio- 
res partes; quod nulli Bomano- 
rnm tributnm erat; alicni plnri- 
mnm, omnia, liczyć na kogo bar¬ 
dzo wiele, zupełnie; in rulgus, 
każdemu przysługiwać się; ordini 
republicanornm liberalissime, do¬ 
gadzać, sprzyjać; 3) przypisywać, 
quum oam (obserrantiam) officio, 
non timori neque spei tribui ri- 
derent; aliquid culpae suae lub 
alicujus;aliqmd precibus alicujus; 
id Tirtuti hostinm; casus adrer- 
sos bominibus, sccundos fortunne 
suae; neque hoc quisquam illi 
tribuebat superbiae, nikt mn tego 
nie poczytywał za dowód dumy; 
takie: quod illi tribuebatur igna- 
riae; 4) poświęcać, tantum tem- 
poris; undecim dies rebus; nonni- 
hil temporis literis; omnia reliqua 
tempom aut literis aut Athenien- 
sium reipublicae; aliquid reipu- 
blicae, poświęcać coś dla dobra 
publicznego; także: amicitiae, va- 
letudini i t- p.; 5) podzielić, tr. 
rem in partes; in tempera. 

Tribus, us, i. jeden z trzech od¬ 
działów ludu Bzymskiego za cza¬ 
sów Bomulusa (Bamnes, Tities, 

Luceres); od czasów Sorwiuaza 
Tulliuszi jeden z trzydziestu od¬ 
działów. na które lud Bzymski 
byl podzielony 

Tzibut&riua, a, um, podatkowy, 
tyczący się podatku, nccessitas; ta- 
buiae, pismo z przyrzeczeniem 
pieniędzy albo len przysłaniem; 
2) podlegający obowiązkowi pła¬ 
cenia podatku. 

TribOtim, jprjjjbt podług podziału 
na tribus. 

TribCtlo, Snis, f. podział, aequa- 
bilis- 

Trfbfitum, i, n. podatek, danina, 
facere, pendere, dawać, płacić, 
indlcere, nakazać; poet.: ar bor 
fert tributa domino. 

1. Tribfttua, a, um; podług tri¬ 
bus urządzony, comitla, zgroma¬ 
dzenia, w których lud podzielony 
na tribus glosował. 

2. Tribfttus, a, um, imiett. patrz 
tribuo. 

Trioae, arami brednie, frasz¬ 
ki, wykręty; 2) zawady, przy¬ 
krości. 

Trloca, aa, i. miasto w Tessalii. 
Trfcóni, ae, a, trzydzieści, po 
trzydzieści. 

Trieeps, cipltis, trójgłowy. 
Trioósimua, a, um, trzydziesty. 
Trlohila, ae, ś, chłodnik, altana. 
Trioiea, pnyil. trzydzieści razy. 
Trioipitiuus, a, um, przydomek 
rodu Lukrecjuszów. 

Triollnium, ii, a. sofa na trzy o- 
soby u Bzymian, na którćj na 
pól leżąc jadali; 2) izba jadalna. 

Trioor. 1. używać wykrętów; nie¬ 
zrozumiale, ciemno mówić. 

Trloorpor, corpóris, trzy dała ma¬ 
jący, forma tricorporis umbrae, 
(o Geryonie) 

Trióuapia, cuspTdis, trójkończaty. 
Tridena, dentis, trójzęby, trój- 

kończaty; rzectow. trójząb. 
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Tridentlfer, i tridentlger, a, um, 
trójząb noszący, 

Trlduum. i, n. przeciąg trzech 
dni, tridui spatium; via, podróż 
trzydniowa; tridno, przez trzy dni. 

Triennia, inm, n. uroczystość na 
cześć Bachusa, co trzy lata ob¬ 
chodzona. 

Triennium, ii, n. trzy lata, prze¬ 
ciąg trzech lat, triuunio, przez 
trzy lata, proiimo tr. w następ¬ 
nych trzech latach. 

Triens, entis, trzecia część całości, 
trzecia część dziedzictwa; jako pie¬ 
niądz: trzecia część assa. 

Trlentius, a, um, za trzecią część 
dany, ager. 

Trierarohue, i, m. przełożony nad 
okrętem o trzech rzędach wioseł. 

Trihria, e, mający trzy rzędy wio¬ 
seł, naris tr. lab samo tr., okręt 
o trzech rzędach wioseł. 

Trieteriour, a, um, co trzy lata 
powtarzany, sacra lub orgia lub 
samo trieśerica, oram, n. uroczy¬ 
stość na cześć Bachusa obchodzo¬ 
na co trzy lata. 

Trieteria, Tdis, i. co trzy lata ob¬ 
chodzona nroczystość. 

Trilgriam, pnysl. na trzy strony, 
trif. adortus castra; na troje, di- 
Tldere dispertire. 

Trifaux, faucis, trzy paszczęki ma 
iący, Cerherus latratu trifanci 
haec regna personat, poet. 

TrUldua, a, nm, rozszczepany, 
rozdzielony na troje, flamma. 

Triformis, e, rrójkształtny, dea; 
potrójny, mundi regna triformis. 

Trigemlnus, patrz tergeminus. 
Trigesimus, patrz tricosimus. 
Trigtnta, trzydzieści. 
Trigon, oni®, m. piłka do grania. 
Trillbris, e, trzyfuntowy, trzy fun¬ 
ty ważący. 

Trillngula, trzy języki mający, os 
(Cerheri). 

9 Triplex 

Trllix, llcls, trójnltny, trójdróda- 
ny, lorica. 

Trlmestria, e, trzymiesięczny. 
Trlmetros, i, n». z wyrazem ver- 

sus lnb samo tr. wiersz trzymia- 
rowy. 

Trimus, a, um, trzyletni. 
Trinaorla, ae, i najdawniejsze na¬ 

zwisko Sycylii (mająca trzy przy¬ 
lądki); stąd: a) Trinacrius, a, um. 
Sycylijski, Aetna; nuda; bj Tn- 
nacris, Idłe, i. Sycylijska, terra; 
samo Trinacris, Sycylia. 

Trlnl, patrz trinus. 
Trinobantea, um, m. lud w Bry- 
tannii. 

Trinddia, e, trzy sęki mający, 
clara. 

Trinua, a, um, trzy; troisty, po¬ 
trójny (zwykle w licz. mu.), castra, 
literae. 

Trio, Cnie, »». wól od jarzma; 
w licz. mn. obie niedźwiedzice na 
niebie gwiazdozbiór, patiz scp- 
tentrio. 

Trideala, oram, n. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: Triocallnus, a, um, 
do tego miasta odnoszący aię, in 
Triocalo, w okolicy Tr. 

Tridpas, ae, m. król w Tessalii, 
ojciec Eryzychtona, który stąd na¬ 
zywa się TriopSios, i, m.\ a cór¬ 
ka jego Mestra Triopćis, Idis, i. 

Tripartltca, a, um, na trzy czę¬ 
ści podzielony, causa; pnytł. tri- 
partito lub tripertito, trojako, ze 
trzech stron, urbem aggTedi; na 
trzy części, diridere. 

Triped&lłs, e, trzystopowy, trzy 
stopy długi. 

Tripertitus, patrz, tripartltos. 
Tripee, pMis, trójnożny, trzy nogi 

mający, mensa. 
Triplex, pllcis, potrójny, poet: tr. 
deaa, trzy Parki» msea- triplex, 
trzy razy tyle, ilość tny razy 
większa, equltl datum; w licz. mn. 
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trlplieee, im, m. pugillares ze 
trzech tabliczek złożony. 

Tripiiciter, przysl. trojakim spo¬ 
sobem. 

Tripłu*. a, cm, trzykrotny. 
Tripólts, is, i. (trzy miasta), 1) 
kraina w Tcssalii z trzema mia¬ 
stami , 2) miasto w Tessalii z tlo- 
datkowem imieniem Scca; stąd; 
Tripoliianus ager, okolice tego 
miasta; 3) kraina Arkadyi z trze¬ 
ma miastami (Keliia, Dipona, No- 
nacris), 4) kraina w Afryce, przy 
malej Syrcie z trzema miastami 
(Oca, Sabrata, Leptis), zwana tak¬ 
że Tripoltiana prorincia; 5) port 
Fenicyi i miasto, zamieszkane 
przez osadników trzech miast (Si- 
don, Tyrus i Aradus). 

Trlptóiemus, i, m. z miasta Eleu- 
sis syn Celeusa i Met^aoiry, wy¬ 
nalazca rolnictwa; przysłowie; Trip- 
tolemo fruges dare, tłusty połeć 
smarować. 

Tripudio, are, tańczyć, skakać; — 
przenoś, cieszyć się 2bytecznie, in 
funeribus reipublicae czsultantem 
ac tripudiantein. 

Tripudlum, ii, n uroczysty ta¬ 
niec z bronią kapłanów Marsa 
zwanych Salii i w ogóle dzikich 
narodów; 2) w języku augurow; 
wieszczba powzięta z ptastwa, mia¬ 
nowicie, gdy ptastwo wieszczo tak 
chciwie chwytało ziarna, że te wy¬ 
padały z dziobów; było to dobrą 
wróżbą. 

Tripus, podis, trójnożuy, o trzech 
nogach rzeczow. trójnóg, na któ¬ 
rym siedząc kapłanka Apollina 
w Delfach ogłaszała wyrocznie; 
stąd poet.: o wyroczni Doleckiej, 
mittitur ad tripodas; także: dar 
zaszczytny, donarem tripodas prae- 
mia fortium Grajoruin. 

Triquetrue, a, urn, trójkątny, in- 
sula (Brytaunia; także: Triąuetra— 

Trinacria, Sycylia; stąd: trique- 
truś, Sycylijski, praedia. 

Trirómia, e, trzy rzędy wioseł ma¬ 
jący, navis, rzeczow. triremos Ko- 
mauae. 

Triste, przysl. smutno, resonare: 
dotkliwie, surowo, respondere. 

Tristiculus, a, um, nieco smutny 
Tristificue, a, urn, zasmucający, 

voces. 

Tristlmónia, ae, i. smutek. 
Tristis, e, smutny, zasmucony, 
homo; oderunt hilarem tristes, 
tristemejue jocosi; 2) surowy, ostry, 
judex, vultus; ponury, posępny, 
navila (Charon), 3) smutny, cie¬ 
mny, Tartara; tristi palus inama- 
hilis Binda; 4) przykry, cierpki, 
w odniesieniu do smaku i zapa¬ 
chu, sapor, succus, lupinum; an- 
helitus; 5) zasmucający, bolesDy, 
nieszczęśliwy, literae nunciiąue, 
tempora, dies, funus, gors, even- 
tus i t. p.; poet: szkodliwy, zgu¬ 
bny, triste lupus stabulis. 

Tristitia, ae; i. smutek; stąd: su¬ 
rowość, cierpkość charakteru, tri- 
stitiam compescere, finire; 2) nie¬ 
pomyślne, smutne okoliczności, 
temporum. 

Tristiua, przysl. stop. wyż. od 
triste. 

Trisulcus, a, urn, trzema brózda- 

mi rozchodzący się; trójkończaty. 
Triticeug, a,nm, pszenny 
Tritioum, i, n. pszenica. 

Triton, ónis i finos, m. syn Nep¬ 
tuna i Sabacyi, bożek morski; 
w licz. mn. w ogóle: o niższych 
bożkach morskich; w żarcie: isti 
pisciuarum Tritones (lubownicy 
sadzawek rybnych); 2) jezioro i 
rzeka w blizkości małej Syrty 
w Afryce, gdzie Mincrwa miała 
się urodzić; stąd u poet.: ai Tri- 
toniScus, a, um, tyczący się Mi¬ 
nę rwy, arundo, piszczałka wyna- 
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leziona od Minerwy; b) Tritónis, 
Idlł lub tdos, i. TTytońska, Pal¬ 
las Tr. lub samo Tritonis; stąd: 
Tritonis, do Mineiwy odnosząca 
się; e) Tritonias, a, um, Trytoń- 
skl, Pallas; także; sirgo lub samo 
Tritonia; 2) jezioro w Tracyi, 
także Tritoniaca palus zwane. 

Tritttra, ae, i. młócenie za pomo¬ 
cą machiny tribulum zwanej. 

Trltus, a, um, starty, stąd: a) 
utarty, udeptany, via; zużyty, 
zszarzany, vestes, subucula; bj u- 
częszczany, zwyczajny, Tia, iter,— 
przenoś, często używany, powszech¬ 
nie znany, tr. sermoue proverbium; 
faciamus hoc proverbium tritlus; 
wprawny, wykształcony, aurcs. 

Trltus, us, m. tarcie, lapidum tritu. 
Triumphalia, e, należący do tryum¬ 
fu, tryumfalny, ornamentu tr. lub 
samo triumphalia, oznaki tryum¬ 
fującego; provincia, po której za- 
vojowaniu wódz tryumf otrzymał; 
porta, przez którą tryumfujący 
wjeżdżał do Bzy mu; imagines, 
popiersia, wizerunki tych, którzy 
tryumfowali; senes, który byt za¬ 
szczycony tryumfem. 

Triumpho. 1. tryumfować, odby¬ 
wać wjazd tryumfalny, de Numan- 
ticis, z powodu pokonania N.; Ca¬ 
ło es Hispania triumpharit, po 
odniesionem stanowczem zwycięz- 
twie nad H.; triumphari de eo 
non poterat; — przenoś, tryumfo¬ 
wać, braó górę, amor de vate 
triumpbat; cieszyć się, radować 
się bardzo, de aliqun re lub sa¬ 
mo tr.; 2) przcch. nad kim tryum¬ 
fować, kogo zupełnie pokonać, 
bis triuinphatae utroque ab lito¬ 
we gentes, poet.; zdobyć co, »u- 
rum, u poet. i późn. pis. w ogóle. 

TrSumphue, i, m. tryumf, uro¬ 
czysty wjazd do Rzymu, dozwo¬ 
lony od senatu wodzowi po odnio- 

RLW 

slonćm stanowczśm zwycięztwie, 
triumpbam agere, tryumf odby¬ 
wać, de Liguribus, z powodu po¬ 
konanych L.; także z przyp. 2, Bo- 
jorum, zamiast de Bojis; ox Etru¬ 
ria; — przenoś, tryumf, zwycięz- 
two, es aliqna re; de se ipso.t 

Triumwir, viri, m. tryumwir, je¬ 
den z trzech mężów, którzy wspól¬ 
nie jaki urząd sprawowali; I) 
triunmri coloniae deducendae lub 
agro dando (assignando) lub agra- 
rii, do zaprowadzenia kolonii i 
rozdzielenia tamże g-untów; 2) tr. 
capitales lub carceris lautumlarnm, 
przełożeni nad więzieniami; 3) tr. 
auro.argento.aeri, flando, feriun- 
do, tr. luenniczni; 4) tr. reipubli- 
cae constituend&o (Antonius, Le- 
pidus, Octarianus), którzy po 
wstrząśnieniu porządku i rozprzę¬ 
żeniu władz objęli władzę najwyż¬ 
szą w celu przywrócenia ładu; 5) 
tr. opulones; patrz epulo; 6) tr. 
mensarii, patrz mensarius; 7) 
w miastach wolnych i osadach 
(w municypiach i koloniach) trzój 
mężowie sprawujący władzę naj¬ 
wyższą. 

Trtumvtr&lls, e, odnoszący się do 
tryumwirów, flagella (triumriro- 
rum capitalium). 

Trlurnwiratua, ns, » urząd trzech 
mężów, tryumwirai. 

Triwia, patrz tmius. 
Trtriili*, e, zbyt pospolity, gmin¬ 
ny, u późn. pis. 

TrWioum, i, n. miasteczko Hir- 
pinów. 

Triwium, ii, a miejsce, gdzie się 
trzy drogi schodzą, rozstanie dróg; 
w ogóle; ulica, miejsce publicz¬ 
ne uczęszczane od gminu. 

Triwiua, a, um, znajdujący się na 
rozstaniu dróg, czczony tamże; 
noaow. Trivia, ae, Dyana lub 
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Hek&ti; stąd: Triviae laeus, je¬ 
zioro w Lacyam. 

Troaa, patrz Tros. 
Troohaeui, i, m. miara w wier¬ 
sza dwuzgłoskowa,—o.; także o- 
znaczano czasem tym wyrazem 
miarę trójzgloskową tribrachys 
zwaną, u o u. 

Trochlea, ae, i. machina do pod¬ 
noszenia ciężarów, winda. 

Trootms, i, m. obręcz żelazna, na 
której były nanizane pierścienie, 
narzędzie do gry, brzękadlo. 

Troes, urn, m. patrz Tros. 
Troezen, enis, i. miasto w Argo- 
lidzie z portem, stolica Pitteusa; 
stąd: Troezenins, a, urn, do Tre- 
zeny odnoszący się. 

Troglódytao, Sram, m. mieszkają¬ 
cy w jamach, jaskiniach; lud 
Etyopii. 

Troious, patrz Tros. 
Troiłoś, lub -us, i,m. syn Pryama. 
Troius, patrz Tros. 
Troja, Trojanns, Trojugena, patrz 
Tros. 

Tromentlna tribus, jedna z gmin 
wiejskich tak nazwana od pola 
Tromentum. 

Tropaeam, i, w. znak odniesione¬ 
go zwycięztwa (pierwiastkowo by¬ 
ło to drzewo poobcinane, na któ- 
rćm zawieszano broń zdobytą; pó- 
żnićj stup z kamienia); w ogóle: 
ewycięztwo, netom qnae cum 
Marathonio possit ccmparari tro- 
paeo; — przenoś, pamiątka, po¬ 
mnik, znak, necessitudinis atque 
hospitii; ingcnii. 

Trophonius, ii, es. 1) brSt Agamę- 
desa, budownik świątytyni w Del¬ 
fach; 2) bożek wieszczy, któ¬ 
rego wyrocznia była w jaskini 
przy mieście Lubadyi w Beocyi; 
stąd: Trophomanus, a, urn, do 
Trofoniusza odnoszący się, nar- 
ratio. 

Tropiona, a, urn, zwrotny, do obro¬ 
tu należący; 2) niewłaściwy, prze¬ 
nośny, u póżn. pis. 

Tropus, i, m. niewłaściwe, prze¬ 
nośne ożycie wyrazn. 

Troi, Tróis, m. syn Erychtoniusza, 
wnuk. Dardana, król Frygii; czę¬ 
sto w ogóle: Trojańczyk, Tros, 
Butulusre; optata potinntur Troes 
arena. Stąd: aj Trója lub TrOia, 
ae, i. miasto we Frygii; tak na¬ 
zwali także zbiegli po skończonej 
wojnie Trojanie paTę miejsc, gdzie 
wylądowali i osiedli; .mianowicie 
w okolicy Łanrontyńskićj w Italii 
i w Epirze; — przenoś, rodzaj go¬ 
nitwy konnój u Rzymian; b) Tró- 
ius, TrSue i Troicus, a, um. 
Trojański ; Troas, adia lub 5dos, 
i. do Troi należąca; rztczow. Tro¬ 
janka lub kraina Troada; c) Tro- 
jSuus, a, um. Trojański i Troja- 
ni, oram, m. Trojanie; d) Troju¬ 
gena, ae, »». w Troi urodzony, 
tuczów. Trojańczyk. 

Trosmia, 4. przyp. Trosmin, f. mia¬ 
sto w Mezyi, 

Troiwuli, órum, ». późniejsze na¬ 
zwisko jeźdźców Bzy ruskich, od 
miasta Trossuium w Etrnryi, któ¬ 
re zdobyli bez pomocy piecho¬ 
ty; — przenoś, trossulns, wytwor- 
nlś, modniś. 

Trons, patrz Tros. 
Truoidatio, onis ż. zabój, rzez, 

morderstwo, pecorum, civium. 
Trucldo, 1. zabijać, mordować, 

w pień wycinać, alirjuerri ferro, 
pecora; — przenoś, zajadać, seu 
pisccs, seu porrum et caepe tru- 
cidas poct.; aServilio trucidatus, 
złajany, z biotem zmięszany; fe- 
nore aliquem, zgubić, zrujnować, 
przywieść do upadkn. 

Truoulente, lub -ter, przytl. nie¬ 
ludzko, srogo, surowo. 
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Truculentus, a, um, dziki, nie* 
ludzki, surowy, truculeutior nrsi, 

Trudie, is, i. drąg okuty na koń¬ 
cu żelazem do popychania okrę¬ 
tów na mieliźnie. 

Trudo, trusi, trusura, 3. silnie po¬ 
pychać, wypychać, napędzać; 
właśc. 1 przenoś, apros in plagas; 
trudi ad mortem, ad supplicutm; 
truditur dies die, czas upływa; 
poet.: o roślinach: wypuszczać 
pączki, rozwijać się, pampinus 
trudit gemmas, poet. 

Truentum, i, ». miasto Picenty- 
nów, zwane także Castrem Truen- 
tinum. 

Trulla, ae, ż. (zdrob. od trua, wa¬ 
rzęcha), mała warzęcha; 2) naczy¬ 
nie z rączką do czerpania wina i 
rozlewania do kubków, y&s rina- 
rium ex nna gemma praegrandi; 
3) fsjerka, trullis ferreis ignem 
prae se portabant. 

Trulleum. lub trullium, ii, n. 
miednica. 

Trullisso, Sre, tynkować. 
Tronco, 1. obcinać, olus foliis; 
w ogóle: ogolacac, aliqua re. 

Tmnous, a, aa, obcięty, ułomny, 
pozbawiony jednej lub wielu czę¬ 
ści, corpus, pinus; auimalia trun- 
ca pedum, poet. 

Tmnous, i, m. pień drzewa, truu- 
ci enodes; poet: drzewo; tułów, 
kadłub człowieka; poet: odcięty 
kawał czego, np mięsa, szyn¬ 
ki; — przenoś, a) bałwan, kloc, 
wyraz wzgardy, o człowieku bez 
czucia, in ejusmodi trunco; b) 
główna przyczyna, aegritudinis. 

Trutnia, ae, ż. waga, szala: — 
przenoś, ocenianie pod względem 
naukowym, pensantur eadem scrip- 
torss trutina. 

Trutinor, ari, ważyć, brać co na 
wagę. 

Trtuc, truci , dziki, straszny, ocu- 

Tueor 

li, rultas; o dźwiękach: przera¬ 
żający, przykry do słuchania, 
cantus, classicum; o wiatrach: 
ostry, przerażający, — przenoś, o 
obyczajach i nmyslowćm usposo¬ 
bieniu: zuchwały, uparty, aDimus; 
o mówcy: gwałtowny. 

Tu, zaimek, ty; dla większćj do¬ 
bitności przybiera te lub met, ut 
tutę scis, jak ty sam wiesz; ti- 
bimet. 

Tuba, ae, i. trąba, clangor tuba- 
rum; — przenoś, pierwszy spraw¬ 
ca, podżegacz, belli cirilis. 

Tuber, Eris, »• guz, nabrzmiałość;— 
przenoś, gruby błąd, ue tuberi- 
bus propriis offendat anucum; 
poet. 

Tubero, finis, m, imię Rzymskie. 
Tubicen, mis, m. trębacz. 
TubUustrium, i, n. uroczyste po¬ 

święcenie trąb używanych do o- 
fiar. 

Tubulus, i, m. rurka. 
Tubus, i, m. rura. 
Tueo, Ere=tueor. 
Tueor, tuitus lub tutus, 2. poglą- 
dać, przypatrywać się, wpatry¬ 
wać się, aliquid, właśc. i prze¬ 
noś.; 2) zwykle: mićć staranie o 
kim inb o czem, czuwać, vitam 
corpusque; se ac su os; ut nos li- 
berosque tueare; in se tuendo, 
w staranności o swoje dobro; ra- 
letudinem; w szczegół, a) utrzy¬ 
mywać budowę w dobrym stanie, 
templa; aedes sacras; 6) trzymać, 
utrzymywać, obsadzać, portom, 
praesidia, urbes, regiones rictas, 
colonias, oram maritimam; marer, 
si amteis oppida tuenda tradidis- 
set; Ilispaniam legionibus; oppi- 
dum praesidio; — przenoś, digni- 
tatem suain, gloriam paternam, 
penonam principia ciris; ut sum¬ 
ma rerum tradita esset tuenda ei- 
dem (pod zarząd); c) bronić, strzedz 
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aliquein, m (aliąua re); fines ab 
eicursiombns hostium; impedi- 
menta, castra, Gallias; maro ab 
hostibus; domam a furibus; rem- 
publicam; — przenoś, causam ali- 
cujua; salutem alicujus pericalo 
▼ltae; salutem suam ab aliąuo. 

Tuguriam, ii, n. chata, chałupa. 
TuStio, ónis, i. ochranianie, bro¬ 
nienie, pieczołowitość, sui. 

Tali, patrz fero. 
TuUlus, a, um, nazwisko Rzym- 
akićj familii; stąd: aj TuUiS.ius, 
a, um, tyczący się Tali insza.; 
rzeczom, Tuliianum, i, n. więzie¬ 
nie w Rzymie, wybudowane za 
panowania Sorwiusza Tulliusza; h) 
Tulli&la, ae, i. imię zdrobn. od 
Tnllia. 

Tum, 1) pnysl aj wtedy, nisi 
forte ei tum arna dedimus; u 
pć/Ji. pis. tum temporis; bj nad¬ 
to, potćm, dalej, ezpone igiinr 
primum, — tum; 2) spij. z po¬ 
przedzającym : quum, nbi, post- 
quam, si, si sciens fallo, tum me 
Jupiter —; tum — tum, już—już, 
tak—jak, i —i, nietylko —ale, 
tum Graece, tum Latine. 

Tumefaoio, fćci, factuin, 3. (ha 

etr. bier. tumeflo, factus, fieri) 
wzdymać. 

Tumeo, Sre, być wzdętym, na¬ 
brzmiałym, spuchłym, corpus tu- 
met reneno; pedes te menie ; — 
przenoś, t. ani mus irS, unosi się, 
zapala się; rabie fera corda tu- 
ment; animus sapientis nunqnam 
tumet, nie nadyma się; tumens 
inani superbia; iaudis amore, być 
bardzo chciwym chwały; tument 
negotia, belta, zagrażają, wszczy¬ 
nają się. 

Tumesoo, tumni, 3. zaczynać wzdy¬ 
mać się, stawać się nadętym, pu¬ 
chnąć, colla, marę, — przenoś, 
zapalać Aę gniewem, ora cum 

mente tumescunt. wszczynać się, 
powstawać, operta t. bel la. 

Tuuudue, a, um, wzdęty, na¬ 
brzmiały,Nilus, marę; membrnm,— 
przenoś, nadęty, szumny, senno; 
zagniewany, corda; tumido deli- 
tigat ore, poet; burzliwy, niespo¬ 
kojny, ingenium; 2) wzdymający, 
Euri, n poet. 

Tumor, 5ris, et. puchlina, na¬ 
brzmiałość, cum manus in tumo- 
re est; oculorum; wyniosłość zie¬ 
mi, pagórek, tumor loco perman- 
sit: — przenoś, wzburzenie umy¬ 
słu, gniew, duma,animi; grożące 
zaburzenie, t. rerum. 

Tumulo, 2. pogrzebać, pochować, 
pokryć mogiłą, nec sim tumulan- 
dus ab illa. 

Tumulósus, a, um, wzgórzysty, pe¬ 
łen pagórków, locus. 

Tumultu&rfus, a, um, naprędce 
zebrany, milites, eiercitus, ma¬ 
nus, cohortes; naprędce obrąpy, 
dm; dorywczo, nagle stoczony, 
pugna; naprędce założony, castra. 

Tumultuutlo, ónis, i. miotanie się, 
niespokojnośe, rozruch. 

Tumultuo, 1. wszczynać rozruch, 
zamieszanie, tumultuans, burzli¬ 
wy, buntowniczy, niespokojny, le- 
giones. 

Tumultuor, 1. być niespokojnym. 
Tumultuóse, przyat. zgiełkliwie, 

z hałasem; tumnitnosius perra- 
gari. 

Tomoltudsus, a, um, zgiełkliwy, 
niepokojący, nuncius. 

Tumultue, us (także: i), n. zgiełk, 
hałas, wrzawa, sine stropi tu ac 
tumultu atiąuid facere; ratem ma- 
gno tumultu protrahit; zamiesza¬ 
nie, rozruch, zaburzenie, powsta¬ 
nie , sedato Istrico tumultu; — 
przenoś, niespokojność, mentis. 

Tumutu*. i, m. pagórek, terrens; 
mogiła, grobowiec, ad Achillis 
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lumultun; tnmulum inanem eon* 
stituere; grób. tumulo componere, 
condere. 

Tune, pnytl. 1) wtedy, wtenczas; 
tunc temporis, u póżn. pis.; 2) 
wtedy dopiero, więc, sin is viri- 
lcm sexum non reliąuisset, tnne 
deligebatnr, qni proiimus esset 
propinąnitate. 

Tundo, tiitudi, tunsum Inb tiisum, 
3. bić, bać, tłuc, tympsna; ter- 
ram pede; tunsac fruges, młóco¬ 
ne; — przenoś, dokuczać, nag„- 
bać, assiduis binc atqne hinc vo- 
cibus heros tunditnr, poet.; przy¬ 
słowie: eandem incndcm tundere, 
jednym przedmiotem ciągle się 
trudnić. j(Tunis). 

Tunes, etis, m. miasto w Afryce 
Tunica, ae, i. suknia spodnia Rzy¬ 
mian i Rzymiaaek, pierwiastkowe 
pojedyncza, z krótkiemi rękawami, 
którą wkładano na gołe ciało; pó¬ 
źniej noszono dwie, z których 
wierzchnia a senatorów miała sze¬ 
rokie obszycie purpurowe, latns 
claTUs; u stanu rycerskiego węż¬ 
sze, anguslus clarus, patrz clarus. 

Tunicatus, a, um, odziany spo¬ 
dnią tylko sotnią tunica zwaną, 
bez togi; stąd: o ubogiej klassie 
Indu, tunicatus popellus, takie: 
ruaow. tunic&ti- 

Tuor r= tucor, u poet. 
Turba, ae, i. nieporządek, zamie¬ 
szanie, rozruch, quanta in torba 
rireremus; maximas in castris ef- 
fecisse tnrbas dicitur; 2) mnóstwo, 
tłum, orszak, aliqnem ridere in 
tnrba; Ł deoruiu, ducnm; motłoch, 
gawiedż, forensem ttirbam in qua- 
tuor tribus conjecit; 4) poet. i 
w ogóle u późn. pis. mnóstwo, L 
rerum, jaculorum, arborum, que- 
re larum. 

Turbamentum, i, n. środek, po¬ 
wód zakłócenia. 

TurbUte, pnytl. nieporządnic, bez 
ładu, oma i: agere. 

Turbitio, ónis, i. zamieszanie, nie¬ 
porządek, rerum. 

Turbator, Cris, sprawujący zamie¬ 
szanie, niepokojący, vulgi; powód, 
podnieta, belli. 

Turbatua, a, um, zmieszany, po¬ 
ruszony, przerażony, zatrwożony, 
aliqna re. 

Turbide, przysl. niespokojnie, burz¬ 
liwie. 

Turbidua, a, ttm, mętny, aqua; 
burzliwy, niespokojny, marę, fre- 
taventis tur bida; tempestas, Au- 
ster; tempus: powikłany, rozczo¬ 
chrany, w nieładzie, corna, poet.; 
ruaow. tnrbidum, i, n. stan rze¬ 
czy niespokojny', in turbido, w cza¬ 
sie niespokojnym, wśród zamie¬ 
szek; o osobach: niespokojny, po¬ 
mieszany, przerażony, zagniewany, 
porywczy; poet. turbidum, przy- 
tlóickawo: tnrbidum laetari, do¬ 
znawać radości zakłóconój niepo¬ 
kojem. 

Turbo, 1.mieszać, wprawiać w nie 
ład, poet.: turbatus capillos; or- 
dines, aciem, cquos; equites mo- 
dice primo impetu tnrbav5re; bu¬ 
rzyć, mącić, marę rentorum 
2) zaniepokoić, zawichrzyć, zakłó¬ 
cić, cuncta tumultu, conciones, 
auspicia; pacem, omucm ordinein 
consilii, officja militis, animum 
soliicitudine, mentem i t. p.; jam 
turbatis rebus, w zakłóceniu, w za¬ 
mieszaniu; ne qnid ille turbet, że¬ 
by nie robił niepokoju, zawichrze- 
nia; quum res turbata® essent, 
gdy był niepokój; także: si in 
Hispania turbatum esset, gdyby 
wybuchło powstanie, zaburzenie; 
Aristoteles omula turbat, miesza 
razem; spem t., niszczyć nadzieję; 
poet.: nicprzech. tUrbant ostia Nili, 
mieszają się, są niespokojne; tur- 
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Wite tumultu, gdy było zaburze¬ 
nie; 3) o istotach żyjących: przera¬ 
zić, przestraszyć,aliąnem lub &ni- 
mam, mentem aiicujus, etjuos; po¬ 
rów, turbatus. 

Turbo, lnie, m. wicher, wiatr 
gwa towny kręcący się w trąbę, 
adrersi rupto turbinę renti con- 
fligunt; renti terras turbinę per- 
flant;u poet.: kłęby dymu, skręt 
wody, proruinpit ad aethera nu- 
bcm turbinę piceo; fert aequore 
Tnrnum turbo; -przy ciskaniu; wy¬ 
wijanie, zakręt wirowy pocisku, 
praecipitem immani turbinę ade- 
git; turbinę hastarn torquere; tur¬ 
binę saxi; turbinę fertur, w bie¬ 
gu wirowym; — przenoś, odmęt, 
zamieszanie, miserarum rerum; iu 
turbinibus reipublicae; mentis tur¬ 
binę agar; także: burzyciel, tu 
turbo ae tempestas pacis; 2) cy- 
ga, krąglica, bąk, zabawka dla 
dzieci; poet.: o krętym kształcie, 
turbinę crescit (bucciua) ab imo; 
wartaczka, którą wkładają na wrze¬ 
ciono, aby się lepiej obracało, 
poet 

Turbulente, i -ter, prtysl. niespo¬ 
kojnie, burzliwie, omnia gurcie. 

Turbulentus, a, urn, pomieszany, 
nieporządny,- nieuporządkowany, 
concursio atomorum; 2) o powie¬ 
trzu i wodzie: wzburzony, mętny, 
zmącony, tempestas, aqua; 3) pe¬ 
łen zawiklań, zawichrzony, respu- 
blica, annus, tempns; 4) także 
w znacz, czyn.: sprawujący zamęt, 
errores; wzbudzający niepokoje, 
cires, conciones. 

Turdet&ni, brum, lud w Hiszpa¬ 
nii betyckići; a kraj jego Turde- 
tanta, ae, I. 

Tordull, Ćrum, m- lud w Hiszpa¬ 
nii betyckićj; stąd: Tardulus, a, 
um, do Turdulów odnoszący się. 

Turdut, i, ». drozd. 

Tureue, a, um, kadzidlowy, dona, 
grena. 

Turgeo, tnrsi, 2. wzdymać się, być 
napęcznialym, nabrzmiałym, fru- 
mcnta in viridi stipula turgent; 
tnrgentia ora; — przenoś, o mo¬ 
wie i mówcy: być nadętym, na¬ 
puszonym, szumnym, professus 
grandia turget. 

Turgesco, Ere, zaczynać się wzdy¬ 
mać, pęcznićć; — przenoś, pysz¬ 
nić się, nadymać się, sapientis 
animus nuuquam turgesc.it 

Turgldua, a, um, nabrzmiały, 
spuchły, nadęty, membrum; rola 
rento;—przenoś, o poecie: nadę¬ 
ty, szumny, t Alpinus. 

Turlanus, a, um, patrz Turius. 
Turias, ae, m. rzeka w Hiszpanii 
tarrakoneńskiej; stąd: Turiensis, 
e, do tej rzeki odnosząęy się. 

Turibulum, i, n. kadzielnica. 
Turicremus, a, um, kurzący się 

kadzidłem, arae. 
Turifer, era, erum, wydający ka¬ 
dzidło. 

Ttuileguo, a, um, zbierający ka¬ 
dzidło, Arabes. 

Turius, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu, stad: Turi&nus, a, 
um, do T. odnoszący się. 

Turmą, ae, i. oddział jazdy skła¬ 
dający się z trzydziestu żołnierzy; 
w ogóle: gromada, mnóstwo, fe- 
minea; in turmą statuarum eques- 
trium. 

Turm&lis, e, do oddziału turmą 
zwanego odnoszący się; rzeczow. 
turmales, ium, m żołnierze z te¬ 
goż samego oddziału; statuae tur¬ 
males, gromadnie poustawiane. 

Turmattm, prtytl. oddziałami, 
szwadronami, Pompejani se tur- 
matim eapllcare cocperunt 

Turnus, i, m. król Rutulów. 
Turónes, um, i Turoni, oram, ». 

lud w Gal lii lugduneńskiej. 
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Ttupe, pnytł. — turpiter. 
Turpioulu*, a, um, nieco szpetny, 
brzydki. 

Turpiflcitus, a, no, który się sta] 
szpetnym, haniebnym, animas. 

Turpiliue, ft, om, nazwisko Bzym- 
skiego rodu. 

Turpił, e, brzydki, szpetny, asel- 
lus; niekształtny, pes; także: nie- 

rzyjemnie brzmiący; — przenoś, 
rzydki, haniebny, sromotny, o- 

hydny, bardzo nieprzystojny, vita, 
repulsa, formido, fuga, luiuria; 
neaow. turpe, is, n. hańba, rzecz 
brzydka. 

Tnrpiter, przysł. brzydko, ut tur- 
piter desinat in piscem mnlier 
formosa snperne; — przenoś, nie¬ 
przystojnie, nieprzyzwoicie, ha¬ 
niebnie, recte an turpiter factnm; 
se in castra recipere. 

Tnrpitudo, Jnis, i. brzydkość 
kształtu; — przenoś, hańba, sro- 
mota, ohyda, turpitudiuem fugac 
delere; nemini erat tnrpitndini. 

Turpo, 1. zeszpecić, cicatńx fron¬ 
tem; splamić, zbroczyć, capillos 
sangnine; — przenoś, zhańbić. 

Turrinlua, a, ant, imię Rzym- 
akićj familii. 

Turriąer, era, erum, dźwigający 
wieże; przydomek bogini Cybcli, 
która przedstawiana była z koro¬ 
ną na głowie mającą kształt wie¬ 
życzek. 

tFurris, is, i. wieża, zamek; szsze- 
góL w nżycin wojennćm: aj wieża 
warowna, strażnica nn marze ota¬ 
czającym miasto lub twierdzę; b) 
przy oblężeniach: wieża drewnia¬ 
na, ruchoma na kolkach, zwykle 
o tylu piętrach, ile trzeba było, 
aby przewyższyła mury oblega¬ 
nego miasta nieprzyjacielskiego. 

Torritui, a, tur., wieżą lub wie¬ 
żami opatrzony, obwarowany, moe- 
nia; także: tabele turrita, patrz 

turriger; — przenoś, wysoki, aco- 
puli, poet. 

Turtur, iiris, *». synogarlica. 
Tus, turis, n. kadzidło, ac"cn- 
dere, fcrre tura altaribns; mascu- 
la tura, gatunek kadzideł używa¬ 
nych do ofiar; poet.: tria tura, 
trzy ziarna kadzidła 

Tueei, orum, m. Tuskowie, miesz¬ 
kańcy Etruryi; in Tuscos, do 
krainy Tusków; stąd; a) Tuscia, 
ae, i. kraj Tusków, Etrurya; b) 

Tuscus, a, um, do Tusków nale¬ 
żący, Etmski. 

Tuaoulum, i, n. miasto w Lacytun; 
stąd: a) TusculSuus, a, um, do 
Tuskulum odnoszący sie; necunc. 
Tusculanum, i, n. posiadłość wiej¬ 
ska Cycerona przy Tuskulum; stąd; 
quaestioues lub disputationes Tu- 
sculanae, badania naukowe Cyce¬ 
rona, które napisał w swój posia¬ 
dłości T i Tuscitlani, oram, m. 
Tuskalanie; b) Tusciilanensis, e, 
tyczący się Tuskulanum, dies, 
czas przepędzony w luskulauuin. 

Tusslo, Ire, kaszlać. 
TumU, is, i. kaszel. 
TutŁmen, Inis, n. i tutameutum, 
i, n, obrona, środek zabezpie¬ 
czający. 

Tuto, patrz tu. 
Tutę, przytl. bezpiecznie. 
Tutóla, ae, i. utrzymywanie ja¬ 

kiego miejsca lub budowy w do¬ 
brym stauie; chowanie, hodowa¬ 
nie zwierząt, u póżn. pis; szcze¬ 
gół. aj piecza, opieka, aliąuem 
tutelae populi commendare; opie¬ 
kun .obrońca, Priapus t. hortorum; 
t. navi6, posąg opiekującego się 
bóstwa, umieszczony na okręcie, 
poet.; zostający pod opieką, Deliae 
tutela deae, którzy jesteście pod 
opieką Dyany, poet.; b) opieka 
względem małoletnich, pupili om 
frandare, qui in tutelam, (ipsius) 
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perrenit; majątek małoletnich, le¬ 
gi tima. 

Tuto, przytl. bezpiecznie. 
Tuto, 1. —tutor, brouić. 
Tutor, 1. bronie, zachowywać, za¬ 

bezpieczać, osłaniać, aliqnid; Voi- 
sci se tutabantnr vaIlo; se ab ah- 
cujus ira; quo pacto Plautus tu- 
tetnr partes amaatis ephebi, jak 
zachowuje rolę w sztuce teatral¬ 
nej: wstrzymywać, starać się od¬ 
dalić, usunąć, perlenia, inopiom. 

Tutor, oris, m. obrońca, finium; 
popali Komani; 2) opiekun, tuto¬ 
rem institucre filiorum orbitati; 
tutor sum iiberis. 

Tatuś, a, urn, zabezpieczony, wol¬ 
ny od niebezpieczeństwa, bezpiecz¬ 
ny, ab aliqua re, aiiqua re, ad 
ałiquid, adrersns aliąuid, często 
samo tutus; rzeesow. tutnm, i, n. 
bezpieczeństwo, in tuto esse, in 
tutum perrenire; in tuto colloca- 
re; tuta tnebam, zajmowałem 
miejsca bczpie zne; 2) ostrćżny, 
przezorny, serpit butni totus; tu- 
tiora consilia- 

Tuus, a, nm, twój, zaim. dzierż., 

stoi taLże bez rzeczownika, in tais- 
to numero tuorum, w tak wielkićj 
liczbie twoich przyjaciół; ii pro- 
desse tuis roles; desiderio tuo, 
z tęsknoty do ciebie; stosowny 
przydatny, dogodny, tempore tuo 
pugnasti. 

Tyana, orum, n. miasto w Kap- 
padocyi; stąd; TyanCius, a, urn, 
tyczący się tego miasta. [Syiji. 

Ty ba, aa, i. miasto na granicy 
Tybris, s= Tiberis. 
Tyoha, ae, i. część miasta Syra- 

kuzy, gdzie była świątynia bogi¬ 
ni szczęścia (TOyq). 

Ty deus, Ei i Eos, m. syn Enea¬ 
sza (Oeneus), ojciec Dyomedrsa; 
stąd: Tydldes, ae, m. syn Ty- 
deusza, Dyomedes. 

Tympanum, 1, n. bębenek z brzę- 
kadłami używańy szczcgólnićj przy 
obrzędach religijnych na cześć 
Cybeli; — przenoś, kolo z desek 
zbite, po którem ludzie lub by¬ 
dlęta chodząc, w ruch jo wpra¬ 
wiają i za jejo pośrednictwem 
obracają ciężary; koło bez szpic, 
jak u taczek. 

Tyndareus, ei, m. syn Eb&la 
(Ocbalus), król Sparty, mąż I.edy, 
ojciec Kastora, Tolluksa, Hele¬ 
ny i Klitemncstry; stąd; aj Tyn- 
darłdes, potomek Tyndara; w licz. 
mn Tyndaridae, Kastori Pul lar, 
fortissima Tyndaridarum, Klite- 
mnestra; h) Tyndaris, Mis lub 
Idos, i. córka Tyndara, Helena 
lub Klitemnestra; cj Tyndarius, 
a, um, tyczący się Tyndara. 

Tyndaris, Mis, i. miasto w Sy¬ 
cylii; stąd: TyndarłtSnus, a, um, 
należący do tego miasta i Tynda- 
Titani, orum, m. Tyudarytanie. 

Tyndarius, a, um, patrz Tyndareus , 
Typhóeus, Ei, lub Sos, *». jeden 

z gigantów; stąd: a) Typhoius, a, 
um, tyczący się Tyfcnsza; bj Ty- 
pbois, Tdis, lub Idos, i. należąca 
do Tyfettsza, Aetna. 

Typhon, onis, m. gwałtowny wiatr 
wirowy. 

Typuti, i, m. wizerunek, figura, 
obraz. 

Tyrannioe, przytł. po tyrańsku, 
okrutnie. 

Tyrannious, a, um, tyrański, 
okrutny, paene tyrannica facere. 

Tyranniś, Mis, i. rząd samo¬ 
władny, tyrannidem occupare; tak¬ 
że: kraj zostający pod takową 
władzą. 

Tyraunoctónus, i, M. zabójca ty¬ 
rana. 

Tyrannus, i, ta. samówladzca, 
prawy monarcha; tyrannus fuerat 
appellatus, sed justus; 2} samo- 
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władze* nieprawy, przywłaszczy¬ 
cie! władzy. 

Tyra*, ae, m. n Aa w Sarmacyi. 
Tyrine, Tyrinthius, patrz Tiryn-. 
Tyrina, Tyros, patrz Tyma 
TyrrhSni, orum, m. Tyrrenowie. 
Etruskowie; stąd: aj Tyrrhenia, 
ae, z. Etrnrya; bj TyTrhenus, 
Tyrreński. Etruski; rzeczou Tyr- 
rhenus, i, m. mieszkaniec EtTuryi. 

Tyrrhldae, arom,»» synowie Tyr- 
rusa, pasterza króla Latyna 

rytu* i Tyros, i, i handlowe, 
nadmorskie miasto w Fenicyi; 
stąd: Tyrius, a) Tyryjski, nale¬ 
żący do Tyra i Tyrii, orum, m. 

Tyryjczycy; b) a ponieważ Tyr 
slawny-n był z purpury, stąd: 
Tyrius, purpurowy, amictus, Te¬ 

stu*, colores; c) ponieważ Karta¬ 
gina (Tyria urbs) była założona 
przez Tyryjczyków, stąd: Tyrius, 
a. um, =: Kartagiński, z Kartagi¬ 
ny i Tyrii, orum, m. Kartagińczycy. 

XJ. 
U jako skłócenie: U. c. ~ Erbis 

conditae: a, U. c — ab Erbe con- 
dita; n r. =: uti rogas 

Uber, ubSris, żyzny, obfity, bujny, 
seges spicis uberibos; fruges; ager, 
solum, arbor; mus; z prz.yp. 0. 
lub 2; — przenoś, obfity, bogaty, 
praemia, fructus; obfity, płodny, 
zasobny, nberrimae artes. uber et 
fecundus orator, quis uberior in 
dicendc Platone? haeo pleniora 
etiam atque ubcriOTa Romam ad 
su os perscribant. 

Uber, ubcris, «. wymię, pierś, li¬ 
bera ducere, ssać; poet: żyzność, 
urodzajność, uber agri; także: ro¬ 
la, rarum vitibns aptius uber erit. 

U berłu*, przysł (stop. najw. uber- 
i-iinc) żyznićj, bujniej, uberius 
proyeuit ista seges, — przenoś, 
obficiój, obszernićj, uberius dis- 
putare. 

UberUa, atis, i. żyzność, plenność, 
bu mość, agrorum, terrae; mno¬ 
gość, dostatek, frugum; — prze¬ 
noś. obfitość, utilitatis, obfita ko¬ 
rzyść; ubertates ńrtutis, obfite do 
szczęścia środki, które cnota po¬ 
daje; pełność, obfity zasób, in 
diceudo. 

Ubt, 1) przytl gdzie; dla dobitno¬ 

ści kładzie się z przyp 2 loel, 
terrarum, gentinm, ubi terrarum, 
w jakim kram, w jakiej stronie 
świata: ubinam genuom sumus? 
ubi ubi, gdzie tylko, gdziekol¬ 
wiek. kładzie się także w odnie¬ 
sieniu do osób i rzeczy zamiast 
in quo, in qua, apud quem i t. p. 
capiunt navem, ubi vectns fui, 
est, ubi id inleat; 2) spój. skoro, 
kiedy, ubi primum, skoro tylko, 
ubi gaili cantum audivit. 

Ubioumąue, pnysl. gdziekolwiek, 
najakieinkolwiek miejscu wszędzie 

Ubił, orum, m. lud Germanów 
najprzód na prawym brzegu Kona, 
a późuićj na lewym mieszkający. 

Ubinam, przysł gdzież. 
Ubipue. pnyil wszędzie, na kai- 

dćm miejscu. 
Ublubi, patrz ubi. 
Ubivia, przysł. wszędzie, na kai- 

dóm miejscu. 
Ucalógon, oois, m. nazwisko ja¬ 

kiegoś Trojańczyka. 
Uoubl*, is, miasto w Hiszpauu 

betyckiej; stąd: Ucubenses, ium, 
m. Ukubensowio. 

Udu*, a, um, mokry, wilgotny, 
oculi, genae; uda pomaria riris. 

uren*, tis, m rzeczka w Lacyum, 
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•tąd: UfentJnus, a, um, odnoną- 
ey sie do tćj rzeki; 2) nazwisko 
dowćdzcy Ek,łów. 

Uloiro, I. jątrzyć, owrzodzić, ob¬ 
sypać wrzodami, ranić, ulceratus 
moren serpentie. 

Uloeróaus, a, um, wrzodowaty;— 
przenoś, rozpalony miłością, jecnr. 

ińoiaoo, Sre, mścić sic, karać, na 
str. bier. quidquid ukisci nequl- 
tnr, ultns, pomszczony, irae gra- 
riter ultae. 

Ulotaoor, altne, 3. mścić sie xa 
kogo, pałrem, stos Trojao; 2) mścić 
sie nad kim za co, karać, aliquem; 
altanom pro soelere, pro iąjuriis; 
ecelns, kjtriam alicnjos, próa- 
tas lujurias; crudelitatem ticto- 
riae; mottem allcujus; alttun lre 
temeritatem. 

Ulous, ćri*, n. wrzód; — przenoś. 
quidquid borom atógeris, uleua est, 
czegokolwiek sie dotkniesz, wszyst¬ 
ko niedorzeczne. fbetyeklój. 

Ulia, ae, ś. miasto w Hiszpanii 
UUgo, lak, i. (od uveo) wiigotnośo 
ziemi, humus aiigine keta. 

UUjces, k (także Ulizof) m. Ulisses. 
UUus, a, um, tam. 2. przyp. ul¬ 
ik* (pofci takie; ulilus), 3. przyp. 
nlli, jaki, jakiś, neque ullus i ża¬ 
den; rumw. ullus, ktoś, ollnm, 
coś, nemo uliius nki fogao mentor, 
nikt o niozćm innćm nie myślał, 
jak-; necessarius magia in >«. 
dam, quam in nlio amabilis im¬ 
perator, jak w jakim względzie. 

Uluue, i, i. wiąz. 
Ulna, «e, j. łokieć; cześć ramie¬ 
nia, takie ramie, uinis attollere 
atlquem, poet; 2) łokieć jako miara. 

Ulptus, a, urn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Ultor, nitra, ultrum, ożywa siq 
tylko ultrS, ultro, zobacz te wy¬ 
razy; 2) stop. wyż. ulterior, uite- 
rtes, dalszy, bardzićj oddalony, 

z tamtśj strony leżący, ripa, por- 
tus, pars orbis; Gallia; rteoovt. 
ulteriores, dalsi mieszkańcy; ul- 
teriora, rzeczy dalsze; ~ prze¬ 
noś. ulteriora petit, dalćj sięga, 
wiecćj żąda, 31 stop. aajw. ulti- 
mus, a, urn, najbardziśj oddalo¬ 
ny, ostatni; aj w odniesieniu do 
przestrzeni: fines terrae, nationes; 
neozow. nltimi stabapt; ultima 
Orientis, Indiae i t. p.; in ultima 
Italia, w ostatniej, najdalszej czę¬ 
ści It.; b) w odniesieniu do czasu i 
kolejnego następstwa: tempus, dies, 
epulae, autiquitas, spes, discri- 
msn, senalns consultum, origo 
gentis i t p.; nmow. ultimum 
orsżionk, koniec; ultimum ritae, 
omnium; ultima esspectato; prtytl. 
wreszcie, nakoniec, aż do końca: 
ultimum, po raz ostatni; ej naj¬ 
wyższy, największy, najgorszy, 
crudelitates, periculum, poenae, 
supplicium, dkcrimen, aakiliom, 
desperatio, pernicies, sselus i t. p.; 
neesoto. ultimum, i, n. ostatecz¬ 
ność, najwyższy stopień, ultimum 
pericoli, inopiae, ultimum bono- 
rum (najwyższe dobro); ultima 
andire, experiii, pati; ad nldma 
prcpelli; ad ultimum demens; naj¬ 
lichszy, uąjniższy, najpośledniej- 
szy, laus; ultimsa sortis; ex ulti¬ 
ma plebe; noctoto. in ultimis mi¬ 
li tum; in ultimis laudurn esse. 

Ulterior, patrz ulter. 
Ulterlus, patrz ulter i ultra. 
Ultimum i ultimus, patrz ulter. 
Ultio, mis, ż. zemsta, umieram; 
ad ultionem fraternae serie, aby 
sie zemścić za-; ultionem exigere 
ab aliquo, mścić sie nad kim. 

Ultor, Sris, m. mściciel injuria- 
rum; conjuratiónis. 

Ultra, 1) priyst. a; w przestrzeni: 
z tamtej strony, dalćj, moren, pro- 
licere; w stop. wyż. uiterius abi- 
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re;--przenoś. dalej, * nasł qnam, 
jak, quod ultra quam satis est pe- 
titur; hj ir czasie: dłużej. dlffer- 
re. interpellare; w stop wyż. non 
tnlit ulterius; alterius ne tsnde 
odiis; 2) pnyim. z przyp 4. a) 
w przestrzeni: z tamtej strony, za, 
Albis fluvius longe u Rhenum 
est; insnlae n. Britanniam in Oeea- 
no sitae; nitra qnein castra pone- 
re; . temooem; b) w czasie: dłn- 
ićj nad, u pózn. pis., 3) w odnie¬ 
sieniu do liczby i miary: więoój 
niż, nad, consnment bella o. CŁ. 
milia homintun, u rires; o. Ot 
silił poenam, więcej niż wygnanie. 

mtrix, Icis, f. mściwa; neeurw. 
mścicielka. 

nitro, pizyst. na tamtej stronie, 
zwykle: nitro citroąue, lub nitro 
et citro, z obu stron, tn i tam, 
quum ultro citroqne legati mitte- 
rentnr. cur9are nitro et citro: ni¬ 
tro citroque commeare; 2) dobro¬ 
wolnie, chętnie, bez tnnsn, z wła¬ 
snych pobudek, nitro suam offe- 
rens operaui, u. polliceri, se of- 
ferre; 3) nadto, nawet, misere- 
scimus u.; nitro tributa. dobro¬ 
wolna składka. 

Olubrae, arum, i. miasteczko w La- 
cyum; stąd: ijlnbrSnos, a. om. 
należący do Cl. 

Ciula, ae, i. sowa. 
Utai atu*, ns. n. wycie, krzyk ża¬ 
łosny, ulolatibus itnpiercre nemnr, 
femineo nlnlatn tecta fremant. 

Ululo, 1. wyć, krzyczeć żałośnie, 
vtsaeque canes ululare per um- 
bram; nymphae; wyjąc, żałośnie 
krzycząc przyzywać, aliqnem: ae- 
dee nlnlant plangoribus femineis, 
głośne narzekanie rozlega się-. 

Otto, ae, i. porost, trawa lub 
trzcina na bagnie, 

tnysse*. patrz Uliies. 
Umbillcua, i, m. pępek; — prze¬ 

noś. a) koniec walca, na który 
starożytni nawijali swe księgi, ad 
nmbilicum adducere, dokończyć; 
b) środek czego, punkt środkowy, 
Siciliae, Graaoiae, cj gatunek śli¬ 
maka. 

Cmbo, Snis, »». wypukłość, wy- 
datność, np. na tarczy, stąd: poet. 
tarcza, nec sufficit umbo ictibos. 

Umbra, ae, i. cień, przysłowie: 
nmbras timere, lękać się bez po¬ 
trzeby, także: timere nmbTam su- 
am, bać się swego cienia; 2) 
drzewa cień dające, ruris opaci 
nmbras falce premere: indueite 
fontibus umbras; 3) miejsce ocie¬ 
nione, u. Pompeja, portyk; ton- 
soris, golarnia: 4) cień, nieod¬ 
stępny towarzysz, luzuriae 5) 
gość nieproszony, loens est pluri- 
bus umbris: 6) często: w licz. poi. 
i ran. cień zmarłego, dnch, stąd: 
miejsce pobytu, kraina umarłych, 
poct. ire per umbras; 7) opieka, 
obrona, ucieczka, ambra auiilii 
restri tęgi possumus; sub umbra 
amicitiae latere; 8) życie spokoj¬ 
ne, zacisze domowe, cedat umbra 
soli; 9) cień, pozór,gloriae, liber- 
tatis; sub umbra foederis aequi 
serritutem pati. II) jakaś ryba. 

Umbr&eulwn, i, * miejsce ocle- 
nidne, altan* ; — przenoś, miejsce 
spokojno, ustronie w przeciwień¬ 
stwie do życia publicznego, doo- 
trinam es, umbraculis eruditornm 
in solem prodnrerat; 2) parasol. 

Umbrłtiou*, a, um, w cienia znajdu¬ 
jący się; — przenoś, żyjący w zaci¬ 
szu domowćm, nie hiorący udziału 
w sprawach publicznych, u późn. pi9 

Umbratilis, e, przebywający w cie¬ 
niu- — przenoś. Tita n. życie 
miękkie, gnuśne w Za-isżu domo¬ 
wćm, w wygódkach prowadzonej 
oratio, szkolna, niepraktyczna. 

Umbri, orum, m. lud średnlćj Ita- 
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1H: stąd; *) Urabcr. bra, brum, 
Umbryjski; b) Umbria, ae, i. 
kraina Gmbrya. 

Umbnfer, era, erom, cienisty, 
dający cień. nemus. 

Umbro, 1. ocieniać, cieniem osła¬ 
niać; — przenoś, zakryć, uwień¬ 
czyć, tempom ąaercn, poet. 

Dmbrdene, a, urn, cienisty, zacie¬ 
niony, jugum, ripa, silTa, rai lis, 
carernae (ciemne); 2) cień dający, 
cacumlna, salix. 

Ifmąuam, patrz uuqu*m. 
Dni, prsytl. razem, pospołu, qui 
una fuere; una cum notione deo- 
rum; poet.: z przyp 3. Pallas 
tnie filins una. 

UnammiUt, atis, i. jednomyśl¬ 
ność, zgodność zdań, fraierna. 

Unanimub, a, on, jednomyślny, 
zgodny. 

UnciL, ae, i. dwunasta część ca¬ 
łości, np. assa, dziedzictwa i t. p. 

UnoUriu-, a, urn, dwunastą część 
w sobie zawiertjący, fenus, jeden 
od sta miesięcznie, t j dwuna¬ 
sty procent rocznie. 

Unoinśtus, a, om, haczysty. 
Unctio, Snis, i. namaszczanie. 
Unctor, 5ris, m. namaszczający. 
Unotflt.., ae, L namaszczanie. 
Unotus, a, urn, namaszczony, 

otłuszczony; sol, zostawanie na cie¬ 
ple słonecznem po namaszczeniu 
się; rtectow. unctum, i, w. jedze¬ 
nie przyprą wne; — przenoś, bo¬ 
gaty, piękny, okazały, świetny, 
wytworny, accedes siccuc ad un¬ 
ctum , ubogi do bogatego, poet.; 
ita palaestritas defendebat, ut ab 
illis etiam unctior abiret; unctior 
consuotndo loąueudi. 

TTncus, a, urn, zakrzywiony, zagięty, 
aratrum, deus, lemiesz u pługa, mo¬ 
tyka; hamus łub zera, wędka; unco 
alligat ancora morsil, poet. 

Unous, i, m. bak, kruczek, bosak 

Unds., ae, i. wał na wodzie, fa¬ 
la, bałwan, unda superrenit na¬ 
dam; amnis spnmosis Tolritur un- 
dis; w ogóle; woda, Sicula; cir- 
cumtulit soclos para unda; undis 
contrarius ignis; — przenoś, na¬ 
tłok, napływ, mnogość, unda sa- 
lutantnm, poet.; zamęt, burzli- 
wośc, undae comitiorum; poet. un- 
dae cirilis; adversis rerum undis. 

Unda, przyzb-skąd, a) względny, 
w odniesieniu do wyrazów inde, 
ibł, co, eodem, albo do rzeczo¬ 
wników oznaczających miejsco¬ 
wość, unde uecesse est, inde ini- 
tiumsiimetur;Lampsacam (ei dona- 
rat) unde vinmn aumeret; w od¬ 
niesieniu do osób: zamiast a quo, 
a qnibus, fore, unde discerem, 
neminem; h) pytający, unde de- 
jectus est Cinna? poet.: unde do- 
mo, z jakiego domu, rodu, unde 
unde, skądkolwiek; — przenoś, 
dla oznaczenia źródła, przyczyny, 
powodu: skąd, z czego, z tej przy¬ 
czyny, unde patet, unde iute li- 
gitur; lerbum ezcidit, uude quis- 
quam posset offsnJi. 

Undóeiea, przyssl. jedenaście razy. 
Undóoim, jedenaście; undecim ri- 
ri, zgromadzenie jedenasta mężów 
w Atenach, któremu dozór nad wię¬ 
zieniem i wymierzanie kar za ciężki; 
przestępstwa były poruezonc. 

EJndśoImua, a, um, jedenasty. 
Undóouroąms, przytt. skądkolwiek. 
Undelibet, przytt. skądkolwiek, ze¬ 

wsząd. 
Undenl, ae, a. po jedenaście, [więć. 
tJndenonSginte, ośmdriesiąt dzic- 
Undeootóginta, siedmdziesiąt dzie¬ 

więć. [więć. 
Undeąuadraglnta, trzydzieści dzie- 
Undeqninquageslmus, czterdziesty 
dziewiąty 

Undequlnquaainta, czterdzieści 
dziewięć 
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Undssewagtnta, pięćdziesiąt dzie¬ 
więć 

UndetrigesimuB, a, um, dwudzie¬ 
sty dzicwiąty- 

Undetriginte, dwadzieścia dziewięć. 
UiideTicesimus, a, um, dziewięt¬ 
nasty. 

Undewlgintl, dziewiętnaście. 
Undiąue.pti^sfc zew.-ząd, ze wszech 
stron, Sicilia undiquecincta peri- 
cuiia; wszędzie, amcns undique 
dicatuT. 

Undó. 1. rzucać fale, burzyć się, 
fretum;—przenoś, wznosić sie na- 
kształt bałwanów, flammis volu- 
tus undabat ad coelum Tortei; un- 
dtntia abeua, wrzące kotły; lora, 
zwolnione, popuszczone; z prz ti. 
być pełnym, być czćm okrytym, 
nudantem buzo spectarę Cytorum. 

Undosue, a, um, falisty, pełen 
fal, aequer. 

Uaelii, orum, *». iud w tiallii lug- 
dnneńskiej. 

UnetTioeaimfinl, orum, m. żołnie¬ 
rze dwudziestego pierwszego le¬ 
gionu. 

Ungo, lub nnguo, unxi, nnctuu, 
3. namaszczać, zaprawiać, maścić, 
caules oleo; oluscula lardo; 2) po¬ 
smarować, skropić, zlać, tela; unc 
tae carinae (pice) zalane smolą; 
nuctis manibus. 

Unguen, Tuis, w. maść, olejek, 
balsam. 

Ungnenlfcrius, a, um, tyczący się 
maści; rtrezow. unguentarius, ii, 
n. sprzedający wonności, olej¬ 
ki i t. p 

Unguentum, i, n. maść, olejek 
do namaszczenia się, balsam, un- 
gtiento delibutus, affluens, oblitus. 

Unguiculus, i, m. paznogieć, a 
teneris nuguiculis, od dzieciń¬ 
stwa. 

Unguis, is, m. paznogieć, pazur, 
szpony; przysłowie: ab imis un- 

guibus ad Terticem, od stóp do 
głowy; ad ungnem, dokładnie, de- 
cies castigayit ad unguem, porów, 
tenor i transversus. 

Ungula, ae, i. kopyto u zwierząt; 
poet. o koniu; ungula rapit cur- 
rns; omnibus ungulis, wszyatklo- 
mi siłami. 

Unguo, patrz ungo. 
Unioe, przysl. jedynie, szczególnie, 

nadzwyczajnie, bardzo, diligere; 
poet.; un. securus. 

Unioólor, óris, jednobarwny, je¬ 
dnej maści. 

UnicuB, a, um, jedyny, szczegól¬ 
ny w swoim rodzaju, osobliwy, 
niepospolity (na dobrą i złą stronę). 

Uniformie, e, jednoksztaltny, je- 
dnostajny- 

Unigónw, ae, w. iż. z jednego 
rodu, poet.; jedynak. 

Unimiinus, a, uin, jednoręki. 
Uuio, Cuis, i. jedność; 2) r. m. 
perła duża, u póżn. pis. 

Unit aa, Stis, ż. jedność, mundi, u 
póżn. pis. 

Uniunmódi, jednaki, materia. 
Untrerae, jtrzyjŁ ogólnie, po¬ 
wszechnie, ioqui. 

Universitsa, itis, ż. powszechność, 
całość, generis hu mani; rerum 
an. lub samo universitaa, świat 
cały. 

UnWersuB, a, um, cały, wszystek, 
quum bellum nnirersac Europa* 
inferret; w licz. mu. uniyersi, ae, 
a, wszyscy razem, w połączeniu, 
universos pares esse posse, disper- 
sos perituros; uniyersum, i, «. ca¬ 
łość, świat cały; 2) powszechny, 
do ogółu odnoszący się, pugna, 
Yictoria, odium, requies; in uni¬ 
yersum, powszechnie, w ogóle. 

Unąnam, pnytł. kiedyś, omnium 
eorum, qui unquam fuerunt, sas- 
yissimus; non unquam, nigdy. 
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Unos, jt, mm, 2. przyp. nnlus 
(u post także nnlos), 3. prc. oni, 
jeden jedna, jedno, tuczów, któż, 
jeden, z przyim. de lnb ex i 6 
przyp. lob z przyp. 2. unus e lub 
de mnltis, lub unus multorum, 
jeden z tłumu, z gminu; 2) je¬ 
dyny, jeden-tylko, sam tylko, u- 
niis omnino superfuit ex tanta fa¬ 
milia; ut unus post hominum mc- 
moriam cognomine JTustus sit ap- 
pellatus; Ubii, qui uni (jedni tyl¬ 
ko) miserant; in una rirtute; ut 
unus maxime floreret, on jeden 
najwięcej słynął; rem u nam esse 
omnium difficillimam, rzecz najtru¬ 
dniejsza ze wszystkich; ad unum 
omues, wszyscy co do jednego; 
Pompejo* plus potest unus, qnam 
ceteri omnes, więcej sam jeden 
Pompejusz może, niż wszyscy in¬ 
ni ; 3) jeden i tenże sam, jednako¬ 
wy, uno partu cum aliąuo edi, 
urodzić się razem z kim, w jednym 
czasie (o bliźniętach); uno tem- 
pore; uno (uni) die; una ae- 
atate; uno animo, jednomyślnie; 
una tqx; unus omnium sensus; 
exitus unns et idem; in unis ae- 
dibus; unis moribu3; in unum, na 
jedno miejsce, convenire, con- 
fluere, cogere; 4) nieozn. jeden, 
jakiś, unnm ex Bomanis provoca- 
Tit; unum ex his, es prosimis, 
ei filiis, ex ci vi tatę; ab noTissi- 
mis unus miles; una rallis; sicut 
unus paterfamilias; tanąuam unus 
manipulańs i t. p.; w połączeniu 
z wyrazami: quisque, quilibet, 
quiris, quidam, quisquam, ali- 
quis, quis; nemo unus, nikt zgo¬ 
ła; nulius unus, żaden; nnus et 
(atque, aut, rei) atter, unus alter- 
que, jeden i drugi, jeden albo 
drugi, ten albo ów. 

trpilio, Onis, tu. owczarz. 
Upupa, ze i. dudek. 

Urania, ac, lub 5, 5s, niebieska, 
muza Astronomii. 

Urbine, przyst. po miejsku; grzecz¬ 
nie, delikatnie, agere cum aliąuo. 

Urbanitas, Stis, i. życie miejskie, 
desiderium urbanitatis; 2) w obej¬ 
ściu się; delikatność, grzeczność; 
3) w mowie; przyjemność, żart 
delikatny, dowcipny, urbanitatis 
color. 

Urbanus, a um, miejski, z miasta' 
należący do miasta; rzectow. ur- 
bani, orum, m. mieszkańcy mia¬ 
sta; 2) w postępowaniu: delikat¬ 
ny, wykształcony, ze zlćj strony, 
bezczelny, frons, bezwstydu, śmia¬ 
łe; 3) w mowie; delikatny, do¬ 
wcipny; rzeczom, trefniś, Moeuius 
urbanus haberi coepiŁ 

UrbigenuB, a, nm, nazwisko po¬ 
wiatu Helwetów; U. pagus. 

Urbinum, i, n. miasto w Umbryi; 
stąd: Urbinas, Stis, z UrbintL 

Urblu* clirus, Urbijski pagórek 
w Rzymie. 

UrbB, urbis, i. miasto, urbs Bo¬ 
rna lub Borna na, Bzym; często sa¬ 
mo urbs znaczy Bzym, gdy zaś 
mowa o Grecyi, znaczy Ateny; ad 
urbem esse, znajdować koło Rzy¬ 
mu, mówiono tak o wodzn, któ¬ 
ry odniósłszy znakomite zwycięz- 
two, oczekiwał pod mu rami mia¬ 
sta, dopóki mu senat nie dozwo¬ 
lił wjechać tryumfalnie; anno ur¬ 
bis lnb anno urbis Bomae lub 
anno urbis conditae, w roku od 
założenia Bzymu. 

Urceus, i, m. dzbanek, nalewka. 
Uredo, Inis, f. zwarzenie roślin 

od zbytecznego upału lnb zimna. 
Urgeo, lnb nrgueo, urei, 2. po¬ 
pychać, pędzić, narea in Syrtes; 
retro flumen; ścigać, nast&wać, 
trepidnmqne pedem pede ferridua 
urget, post.; szczegół, w znacz, 
woj. nacierać, nastawać, aliąuem, 
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alas, frontem; aliquem a tergo, 
hostes urgebant; — przenoś. *) 
o miejscowości: graniczyć, stykać 
się, być bardzo blizko, vallumur- 
get utrimque latoś nemoris, poet.; 
arbom urbe alia premere atqne 
urgere, w blizkości jakiego mia¬ 
sta drugie budować; bj doku¬ 
czać, nękać, dać się komu we 
znaki, przykrzyć się, morbns ur- 
get; nrgens matom, senectns; po- 
pnlns militia atque inopia urge- 
batnr, nrgeri fatis acerbis, poet.; 
w rozprawianiu, spieraniu się, za¬ 
pytywaniu, nacierać, interrogan- 
do; rustice; ej przebywać, bawić 
gdzie ciągle, nieodstępować cze¬ 
go, gorliwie się czćm zajmować, 
przyśpieszać co, forum; altum; 
propositum; occasionem; poet.: 
arra; iter; lub z tryb. bez.: ur- 
ges summorere maris litora. 

Urlna, ae, i. mocz, uryna. 
Urin&tor, Cris, m. nurek, od url- 
nor, firi, zanurzać się. 

Urna, ae, i. naczynie do czerpa¬ 
nia wody, do chowania pienię¬ 
dzy, argenti; na popioły; do skła¬ 
dania tabliczek przy losowaniu, 
omnium Tersatur urna, serius 
odus sors eiitura—; Minos moret 
umam. 

Uro, nssi, ustum, 3. palić, ogniem 
niszczyć, nrere picem etcerasi Łp.; 
urere hominem mortunm; ignis 
urit domos; nrere agros, nrbes; 
nrere atque populari regionem; 
o lekarzach: id (quod reliqno cor- 
pori noceat) nri aecarive patimur; 
o malarstwie za pomocą ognia; 
tabuiam coloribns urere; pieta u- 
stis coloribus puppis; osuszać, 
przypalać, dopiekać, palić, naj- 
trięcćj u poet.- terras, solum; si- 
tis nńt berbas; siiis gnttur lub 
fauces urit; cisnąć, gnieść, cal- 
cena, si minor, uret; nastr. bier. 

uri, marznąć, ustus ab assiduo 
frigore Pontns; Scyibae continuis 
frigoribus uruntu’1; — przenoś, a) 
o namiętnościach: zapalać, rozpa¬ 
lać, rozogniać, zliqoem; na str. 
bier. zapalać się, pałać; b) niepo¬ 
koić, dręczyć, trapić, nękać, eos 
helium urebat; pestilentia urens 
urbem; febribus uror. 

Cm, ae, i niedźwiedzica, u poet 
w ogóle: niedźwiedź; 2) gwiazdo¬ 
zbiór dwojaki: ursa major, lob 
Erymanthis, lub Maenalis, lub 
Farrhasis; ursa minor lub Cyno- 
suris. 

Ursao, ónis, miasto w Hiszpanii 
betyckićj; stąd: Ursaonenses, ium, 
m. mieszkańcy tego miasta. 

Ursaa, i, m niedźwiedź; poet.: 
poscunt ursum, walki niedzwie- 
dziów w Cyrku. 

Urtica, ae, i. pokrzywa. 
Urua, i, tn. tur. 
Ueoaaa, ae, i. miasto w Illiryi, 
stąd; Uscanenses, ium. tn. miesz¬ 
kańcy Uskany. 

Usceta, ae, i. miasto w Byzacenie 
w Afryce. 

Uscudama, ae, miasto w Tracyi. 
Usipetes, urn, m. i Usipii, orum, 
m. lud w Germanii przy rzekach 
Lippic i Renie. 

Usit&łe, jprzysł. zwyczajnie, podług 
zwyczaju, loqui. 

Usitatu*, a, um, używany, zwy¬ 
kły, mąjorum esemplo multis in 
rebus usitatum. 

Uepiazn, pnysi. gdzieś. 
Usąuam, priyst. gdzieś, usquam 
terrarnm lub gentium, gdzieś 
w świecie; gdzieś w jakiój rzeczy, 
w jakiój okoliczności, neque esset 
usqnam consilio loous; 2) dokąd¬ 
kolwiek, quam usquam m mo- 
rereL 

U»que, pnysl. aż, w odniesieniu 
do miejsca, czasu i działań, w po- 
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łączenia z przyim. 8, ex, iż od, 
aż z tudzież «d, in, aż do, trans, 
aż za, usque a Dianie ad Siuo- 
pem; usquo ei ultima Syria; n. 
iu Pamplńliam legatos misiasent; 
u. iu ad mitom ejus tenuit ur- 
bem; trans Alpes usque; także: 
z samym 4 przyp ugfjua Bomam, 
Bavenuam usque; Tsrsum usque; 
usque Danubium; u póżn. pis.: 
usque pedcs; terminos usque; 
v połączeniu z przysl. usque qua- 
que, wszędzie, na każdćm, miej¬ 
scu, zawsze, w każdej rzeczy; iude 
usque repetens, przypominając so¬ 
bie od owego czasu; nsque eo, 
tak długo, u. eo timui, ue quis 
dubitaret, donec-; usque eo, ut-, 
tak dalece, do togo stopnia, że-; 
usqne eo non, ut-, tak mało, iż-; 
liakoniec: samo usque, ciągle, bez 
przerwy, ire, maran, poenas da- 
re, u poet. 

Uetloa, ae, ż. pagórek w krainie Sa¬ 
binów. 

Ustor, 3ris, m. palący. 
Ustulo, 1. opalać, przypalać. 
Usucapio, cSpi, captum, 3. nabyć 
prawo własności mocą używalno¬ 
ści jakiej rzeczy przez czas pra¬ 
wem określony; i usucapio, onis, 
i. nabycie tym sposobem prawa 
własności, fundi usucapio. 

Ustira, ac, i. używanie, vitae, lucis, 
longi tempońs; 3) procent, lichwa, 
aes alicnum multiplicandis usaris 
crescere. 

UBurpatio, 6nis, ż. używanie rze¬ 
czy jakiej, doctrinae; abstinere, 
usurpatione rocis alicujus; 2) przed¬ 
siębranie, itineris; 3) wspomnie¬ 
nie, przytoczenie, civitatis. 

Usurpo, 1. używać, solam laureata; 
procmia; jus, libertatem, officium; 
genus poenae- nomen; quod »ul- 
go usurpant, co jest w powszech- 
nćin użyciu stąd; usnrpatus mos. 

przyjęty; 2) wziąć w posiadanie, 
nabyć, uzyskać, possessioucm; im¬ 
perium, titulum regis, honores; 
3) używać czego w mowie, wspo¬ 
minać, soleo id crebris usurpare 
sermonibus; także qui sapiens u- 
surpatur, którego nazywają mędr¬ 
com. 

Usus, us. m. użycie, używanie, u sus 
pritatus, publicus; rerum necessa- 
riarum, fon ii u tn, Titii, libcrtatis; 
usum atirium intercipere; usum 
oculorum auferre; usus et fructus 
lub usus fructnsque lub usus 
fructus, pożytkowanie; usus (et) 
auctoritas; formare boves iu usum 
agrestem; 2) doświadczenie, wpra¬ 
wa, ćwiczenie się, usus ac disci- 
plina; usus quotidianus, frequct-., 
assiduus; usus rirtutis, artis; usus 
rerum nauticarum; belii; naves 
non euudem usum celeritatis h&- 
bebant; yir usu (belii) praedans; 
usu aliquid didicissc: res posita 
iu usu militari; baberc magnum 
usum in re militari, in castris; 
imperator nullius usus; usu ina- 
nuque; usus Britanuiae, w Br.; 
3) zwyczaj, usus superiorom tem- 
porum; 4) traf, wydarzenie, si 
usus tręuiat; usu veuit; zdar/a 
się; quod usu Tencrat; qnod 
nunquam antea usu Tenerat; quod 
ei usu venit; quid homiui po- 
test turpius usu renire? ne usu 
reniret; quod usu memoria pa- 
trum renit; b) obcowanie, zaży¬ 
łość, domesticus, familiaris; usus 
mutui; iuter nosmet Tetus usus 
intercedit; conjmictus maguo usu 
famiiiaritatis; 6) pożytek, przy¬ 
datność, exiguus, magnus; ex u- 
su esse; ei usu (łalliao accidisse; 
sagitterum nullus usus erat; au- 
xilii ejus vixullus usus erat; ma- 
gno usui esse (alicui); 7) potrze¬ 
ba, usus prołinciae, belii, Titae, 
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ad usum belli; stąd- usus est, 
potrzeba; rzecz potrzebna kładzie 
w przyp. 6 nunc yiribus usus; ua- 
yes, quibus usns non cst; 8) spo¬ 
sobność, usus est Inb adest, na¬ 
stręcza się sposobność. 

tTausiructua, us, m patrz usus. 
Ut lub uti. I) przyst- jako, jak, sa¬ 
mo lub z odpowicdmem sobie sic 
lub ila, tak, tak też; w przyto¬ 
czeniu przykładów qnac tactu in- 
timo sentiant, ut dolorcm, naprzy- 
klad ból; przy wykrzyknieniach: 
ut me malus absiulit error! jakież 
mię zaślepienie opanowało! ut 
quisque ze stop. najw — sic (ita) 
ze stop. najw. im więcej-, tćm bar¬ 
dziej-, colendum esso ita quem- 
que maiime, ut quisque maiime 
his Tirtmibus erit omatus; ut si, 
z tryb. łącz. jak gdyby, ut si bo¬ 
no auimo fecissent;. przy zaklę¬ 
ciach i przysiędze: ita — ut, tak— 
jak, ita Telim mihi deos propitios, 
ut eommoreor; tak jak, podług 
tego jak, w miarę tego jak, satis e- 
lerciutum In dicendo, at Theba- 
nurs scilicet, jak na Tebańczyka, 
ile od Tebańczyka wymagać mo¬ 
żna było; ne militibus quidem, 
ut defessis, studium ad pugnandum 
deerat; ut tunc erant tempera, jak 
na tamto czasy; w połączeniu ze 
słowem esse, ajunt hominem, ut e- 
rat furiosus, respondisse; Darins 
ut erat sanctus ao mitr, ut est 
captus Germanorum. II) spój. 1) 
z tr. ozn. najczęściej z cz. przesz, 
dok. jak, gdy, skoro, ut haec au- 
dirit; dla wzmocnienia dodaje się 
primum, skoro tylko, ut prłmum 
potostas data est; 2) z tryb łącz. 
dla oznaczenia a) zamiaru., aby, 
ażeby, czasem z poprzcdzającem 
ideo, idcirco i t. p; ut in regnum 
posset restitui, dimicayit; 6) skut- 
Hu, następstwa, że, tak iż. iżby. 

często z poprzedzającem sic, ita, 
tam, adeo, talis, tantus i t. p., 
adeo pauper, ut collaiis a populo 
numis sumptum habnerit seputtn- 
rae; ceterarum provinciarum yecti- 
galia taata snnt, ut iis yii conteu- 
ti esse possimus; c) w znacz, sub- 
jektu po wyrazach: mos est, ae- 
quum est, certum cst, yerum est, 
manifestom est, ycrisimilo est, iż. 
si yoruui est, ut populns Romanus 
yicerit; także po wyrażeniach nie- 
osob. accidii, fit i t. p., iż, accidit 
ut una nocte omnes Hermae deji- 
cerentur, d) po słowach: yelle, opta- 
re, imperare, jubere i t. p. aby, 
optayit, ut in curruin tolleretur, e) 
po słowach oznaczających obawę: 
metuere, timere, aby nie, że może 
nic, yideris rereii, ut epistolas il- 
las acciperem: /) przypuśćmy, że, 
dajmy, że, pozwólmy, że, choćby 
nawet, ut omnia contra opinionem 
acciderent, taincn i t. d; g) ozna¬ 
cza. życzenie: oby, ut dolor pariat, 
quod jam diu parturit; A) często 
także: nam ut omittam Philippum, 
omnium his temporibus potentis- 
simus rex Antiochus fuit, pomi¬ 
nąwszy, że pominę. 

trtoumque, przytł. jakkolwiek, ja¬ 
kimkolwiek sposobem, utc. so »i- 
deri rolet; iter utc. tolerabile, do¬ 
syć znośna; utc. ferent ea facia 
minores; 2) gdziekolwiek, jeżeli 
tylko, utc vos mecum eritis, poet. 

Otena, tis, używający; utentior, u- 
żywający oblicićj, lepićj się ma- 

jący- 

Utensiiia, e, zdatny do użytku, 
szczegół w gospodarstwie; nectmc. 
utensiiia, tum, *. sprzęty, zapasy 
gospodarskie, żywność. 

Uter, uiria, m. miech skórzany, na 
przenoś, o człowieku próżnym,— 
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dętym, crescentem tumidia infla 
sermonibus utrem. 

0ter, utrą, utrum, 2. przyp. utrlcs 
(poet. takie: utrlhs), 3, przyp. 
utri, zaimek a) pytający, który 
* dwóch, uter nostrum; uter utri 
anteferendus Tideretur; b) nieo¬ 
znaczony, jeden 7, dwóch, który¬ 
kolwiek a dwóch, ut eligas, u- 
trum velis; si oter yolet. 

TJtereumąue, utracumąue, utrnm- 
cumque, którykolwiek z dwóch, 
zaim. nieoz. utracumąue pars yi- 
cisset. 

ttterlibet, utralibet, titrumlibet, 
którykolwiek z dwóch, utrumlibet 
eligo 

Dteręae, ntrSque, utramque, 2. 
przyp. utriOsque (poet także utrifis- 
que), 3. prz. utriqae, ohaj, obie, oba, 
przym. i neczoie. uterąue utrique 
insidiatur, jeden na drogiego ro¬ 
bi zasadzki; in otramqne partem, 
na obie strony; w obo zdarzeniach; 
in ntramque partem dispotare, 
mówić za i przeciw; takie z prz. 
2. uterque ostrym oterqne con- 
sulnm; w lioz. poj. jako wyraz 
zbiorowy z predykatem w licz. 
mn. ntraque (femtna) festinant; 
w licz. mn. dla wykazania dwóch 
stronnictw, quoniam ntrique So- 
cratici et Platonie! esse yolnmns; 
takie: utrorumqne Diouysiorum, 
7.amiast utriusąue Dionysii; dnae 
faernnt Ariovisli mores: otraqne 
in ea fuga periemnt. 

Otórus, i, m. brzuch, żywot; 
poet.: przestwór, wnętrze, ntero 
reensso insoimtre cavae carernae, 
o brzneho trojańskiego konia. 

Otarwig, utrSyis, utromyis, który¬ 
kolwiek z dwóch. 

Otl, przy et. patrz ot; 2) tryb. bez. 
od o tor. 

l/tioa, ae, i. miasto w Zeugitanie 
w Afryce; stąd: Uticensis, e, ty¬ 

czący się Utyki; rzeczone, miesz¬ 
kaniec Utyki. 

trtuts, c, pożyteczny, korzystny, 
przydatny, z przyim. ad i prz. 4. 
ad nullam rem; z przyp 3. fra- 
linus utilis hastis; poet.: z tr. bez. 
tibia choris adesse utilis; utile est 
z tr. bez. nunquam utile est pec- 
caTe; rzeczow. qui miscuit utile 
dulci. 

trtilita*, Stis, i. przydatność, po¬ 
żytek, korzyść, utilitatem afferre, 
parare alicui; utilitacem capero ez 
aliąua re; serrire alicujus com- 
modis et utilitatibua. 

Utilitor, przytl. pożytecznie, ko¬ 
rzystnie. 

Ctinam, o gdyby, oby, bodaj, 
z tryb. łącz. ntinam a primo ita 
tibi esset Ti.sum; ulinam ne lub 
non, oby nie, bodajby nie, iilud 
ntinam ne vere senberew. 

Utique, przytt. aj koniecznie, pe¬ 
wno, zaiste, utique scribito; b) 
osobliwie, zwłaszcza, szczególniej, 
illud utique scire cupio; 2) zrz 
et uti (ut), i aby, i jak, 

trtor, nsus sum, uti, używać, rzą- 
dzi przyp. 6. utantur gule bonia 
oportet; uti castris, prowadzić woj¬ 
nę; pace, palaestra, używać po¬ 
koju; także: si quid Brutur de 
suis facultatibus uti rolnisset; 2) 
żyć czćm, żywic się, posilać się, 
ut sit, qui (zam. quo) utar; lacte 
et herbis; libentins cibo; largio- 
re Tino; 3) mieć z kim zażyłość, 
Trebonio multis anuis utor; majo- 
ribus; aliquo fauiliariter, intime; 
4) nźywać, mićć, posiadać, por 
tu; adrersis yentis; rebus omni¬ 
bus optimis; pan fortuna, familia 
optima; alicujushospitio; liberta- 
te, felicitate, prudentia, fordtu- 
dine, Tirtute i t p. Taletudine 
bona, improspera; prosperitale 
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raletudinis; patre diligente, ali- 
quo doctore, aliquo adjutore; gu- 
beraatoribus peruis; ąuibus ami- 
cis esset usurus; melioribus fatis; 
5) potrzebować, unbitione nihil 
nterer; ea nihil hoc loco ntimur. 

Utpótę, prtysł. mianowicie, zwłasz¬ 
cza, jako, puerulo me, utpote non 
amplins nożem annos nato; utpo¬ 
te qui ne belti quidem in me ju¬ 
ra semreris; inde Ruboe feasi 
perrenimus, utpote longum car- 
pentes iter; ut. quum, zwłaszcza, 
gdy. 

UtrŁrfu*, a, urn, noszący wodę 
w skórzanem naczyniu. 

Utrlmąue, lub utrinque, przytł. 

z obu stron, multis utr. inter- 
fectis. 

Utr«, przytł. w którą z dwóch 
stron, ncscit, utro potius ruat 

trtł*5que, przytł, na obie strony, 
na jednćm i na drugiem miejscu. 

tFtrabląue, lub utrobique, przytł. 
na jednem i na drugiem miejscu, 
Euaonea utrobique plus Talebat, 
na morzu i na lądzie. 

Utrum, przytł. czy, z nast. an, ne, 
czy, annon, anne, necne, czy nie, 
utrum ea restra, an nostrą culpa 
est? utrum pluńs patom matiem- 

ne faceret; utrum proelium com- 
mitti ex usu esset nec ne; utrumue 
czy też; także: samo utrum bez 
nast. an, ne, ąuacram utrum eme- 
ris et quo modo. 

Un, ae, i. grono, gronko jagód, 
szczegół, winogrono; poet. wino¬ 
rośl; wino; — przenoś, rój pszczó. 
osiadających na drzewach i two¬ 
rzących jakby grono. 

Ureo, sre, być mokrym, wilgot¬ 
nym, ureos, wilgotny. 

tJveeoo, scSre, wilgotnieć, stawać 
się wilgotnym; — przenoś, pić, 
podochocić sobie, sen modifia 
(poculis) uvesdt laetius. 

tJvidue, a, nm, wilgotny, mokry;— 
przenoś, pijany. 

U^ellodfinum, i, n. miasto Ka- 
durków w Akwitanii. 

Uxii, orum, m. lud między Per- 
sydą i Snzyaną. 

Ujcor, óris, i. żona, małżonka; 
poet: olentia uxores mann, kozy. 

Uxórlua, a, um, należący do żony, 
res, dos, restis; 2) zbyt przywią¬ 
zany do żony, nadskakujący, o 
Eneaszu względem Dydony; u. 
amnis, o Ty trze (uważanym za 
bóstwo) względem liii; poet. 

Ualta, lub Dzitta, ae, i. — Uscota. 

V. jako znak liczebny = qninqne, 
qnintns. 

VMalua, i. lub Yahalis, is, m. 

zachodnia odnoga Renu. 
Vaoitio, ónis, ż. uwolnienie od 

czego (od służby wojskowej, od 
podatków 11. p.) ab administra- 
tiona belli lub z przyp. 2. mili- 
tiae, muneris; vacationem habere; 
usus est aetatis racatione, był n- 
woluionym od służby wojskowej 

z powodu wieku; także; racatio 
adolescentiae. 

Vaoca, ae, i. krowa. 
Vaooa, lub Vaga, ae, i. miasto 
a) w Byzacyum w Afryce; b) 
w Nnmidyi; stąd: Yaccenses, ium, 
n. mieszkańcy tego miasta. 

Vaooael, Orum, m. lud w Hiszpa¬ 
nii tarrakoneńskiej. 

Vaooiniom,ii, n. roślina, mądrze - 
niec; 2) borówka. 
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Vaccinus,a, nm, krowi. 
Vacerra, ae, i. slup. 
VooiHo, 1. chwiac się, chybotać 

się, xvahać się, wlaśc. i przenoś. 
ex yino (o pijanym), legio yacil- 
lans; literulae, głoski drżącą ręką 
pisane; res vacillat, interes nie¬ 
pewny. 

Vaciwus, a, nm, czczy, próżny. 
V*oo, 1. być próżnym, niezajętym, 
niezamieszkanym, być wolnym od 
czego, z przyim. a i przyp. 6 lub 
samym 6 przyp. pars oppidi, qnae 
circuitn fluminis racabat, która 
nie była oblana; być wolnym, 
nieobsadzonym, opróżnionym, re- 
p»nm racans; nullius philoso- 
phiae locua yacaret; — przenoś. 
a) być wolnym od ciężarów po¬ 
datków 1 t. p. mnneribns, mune- 
re miiitiae; milites ab opere va- 
cabant; b) być niezajętym, mićć 
czas wolny, si forte racas; z prz. 
3. mieć czas wolny na co, przy¬ 
kładać się do czego, plillosophiae; 
sermoni alicujus, mićć czas do 
słuchania, przysłuchiwać się; tak¬ 
że poet.: in imiiurn mca mous 
grandę yacarit opus; nieosob. va- 
cal lub yacat alicui, jest czas wol¬ 
ny; dum yacat; liactenus indui- 
sisse yacat; ut landem cururę cor- 
pas eiariimmn amicis yacayit; c) 
w ogóle- być wolnym, być dale 
kim od czego, obchodzić się bez 
czege, armis utrisąne, nie nale- 
źćć do żadnćj z dwóch strou wo¬ 
jujących; cura etnegotio; studiis; 
populo; także: ab opeie, a meta 
et periculis; nulJum tempus ei 
unquam aut a forensi dictione aut 
a commentationc domcstica va- 
cabat. 

Vacuefaoio, feci, factum, 3. (na 
str bier yacueiio, factus, fieri), 
wypróżniać, wyludniać, subsellia 
vacuefacta sunt; noyis (ciyibus) 

possessiones belio racuefactaa di- 
visit, posiadłości wyludnione, po¬ 
zbawione właścicieli skutkiem woj¬ 
ny; domum noyis nuptiis, wyprząt- 
nąć dom z powodu nowych za¬ 
ślubin. 

Vt-ouitaB, Stis, i próżność, czczość; 
2) wakowanie urzędu ; 3) dwoi- 
nienie się od czego, doloris; ab 
angoribus. 

V*ouna, ac, i. bogini wypoczyn¬ 
ku^ którćj rolnicy czynili ofiary 
po żniwach; stąd: Tacunslis, e, 
odnoszący się do tój bogini. 

Vaouu«, a, om, próżny, uiezajęty, 
niezamieszkały, pusty, z pizyim. a 
' przyp 6 lub samym przyp. 6. 
para tialliae yacua ab erercitu; 
yacua defensoribus moenia; tak¬ 
że. z przyp. 2. pozbawiony, ogo¬ 
łocony z czego, agę.T frugum >a- 
cuus; Tteciuw. yacuum, i, « 
czczość, próżnia, in yacuum se 
poterunt eztendera rami; nieob- 
sadzony, opróżniony, niczajęty (u- 
rząd, miejsce i t. p.) possessio 
rogni, regnum; yenire in yacuum, 
zostać dziedzicem dóbr nie ma)ą- 
cyeh właściciela, poet.; także: ya¬ 
cua (mulicr) wolna, niezamężna; 
3) wolny od ciężarów, podat¬ 
ków i Ł p. ab omni sumptu mu- 
neruui; 4) wolny od satfudnień, 
in ijący czas wolny, quoniam ya- 
cui sumrts; si es animo Tacuo, 
jeżeli masz czas; stąd: o miej¬ 
scach wypoczynku, Tibur, Athe- 
nae, poet.; yacuum est; jest pora, 
jest czas po temu, można, z tryb 
bez.; 5) próżny, nieużyteczny, do 
niczego nic przydatny, tollens ya- 
cuum verticem; Cl w ogóle; wol¬ 
ny od czego, daleki, curis, mole- 
stiis; cupiditate et gloria; a cul- 
pa; animus v. a talibus factis; ho¬ 
ra nutla v. a furto, a scelert; 
poet. z przyp. 2., operom; crimi- 
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nis; animus V* tro«h; także: 
f. ac solntns; t. mimo; post: 
niezejęty miłością, cantamus ra- 
cui: r. pectus; 7) poet o miejsco¬ 
wości: obszerny, porticus; otwarty, 
przystępny, sedes Romania ratibus. 

Vada, orum, it. miasto w Lignryi; 
2) Vada Yolaterr&oa, port w EtTH- 
ryi. 

V<vdimćnie lacus, jezioro w Etroryi. 
Vedtmónlum, ii, n. zobowiązauie 
stawienia się w sądzie ns czas o- 
znaczony; v. slicni imponere, po¬ 
zywać kogo do sądu , zobowiązać, 
aby się stawił w sądzie; v. pro- 
mittere, przyrzekać, że się stawić 
będzie w sądzie; t. sielere, sta¬ 
wić eię w sądzie; 2) czas, termin 
stawienia się przed sądem; t. eon- 
etitnere; v. obire; ad r. renlrcr, 
r. deserere, nie stawić się na czas 
oznaczony. 

Vado, vasi, 3. iść, odąć się, ad 
ałtquem; radito et haec mandat* 
referte; in scypŁom, do wypicia. 

Va4or, 1, zobowiązać kogo, aby 
przyrzekł, że przybędzie do sądu 
na czas oznaczony, accnaator vada- 
tna est reum; respondent reduto 
debebat. 

V*ddaua, a, um, pełen brodów, 
mialid, niegłęboki, marę; osłioit 
portns; > mnis. 

V*dum, i, *■ bród, mielizna, wo¬ 
da płytka, eiorcitum vado trans- 
dncere, w bród; Rhodanns nonnul- 
Hs locia yado transitor, u poet. 
w ogóle: wody, rzeki lub morza, 
Tada salsa; rates transiiinnt rada. 

Vae, tcykK//knik smutku, żalu, 
niestety! biada, vae rictis. biada 
zwyciężonym. 

Vaen-, patrz ren-. 
Vifer, rafra, rafrnm, chytry, prze¬ 
biegły, wykrętny, gomniorum in- 
terpres; in dispntatione; z prz. 2. 
v. jnris. 

Vafre, prą/sl chytrze, wykrętnie 
przebiegle. 

V*ca, patrz Yaoca. 
Vage, pnyil. tu i owdzie błąka¬ 
jąc się, jak włóczęga, rago ef- 
fttaos. 

Vagio»» ae, i. pochwa, gladiusin 
zagina reconditits; Tagina eripere 
ensem;—przenoś, powłoka w zbo¬ 
żu, która kłos otacza przed jego 
wydobyciem się, yaginis pobe- 
scens includitur, 

Vagio, 4. kwilić się. 
Vegttu«, na, m. kwilenie się, płacz 
niemowląt 

Va*oT, t. błąkać się, tnłać się, 
nie trzymać się jednego miejsca, 
Germani latins regabantur, ares; 
atełlae; — przenoś, błąkać się, 
nie wiedzićć co począć, qnorum 
animus Tagettir < rrore; rozszerzać 
się, rochodsić się, ea fama za- 
gatnr. 

Vagos, a, lim, błąkający się, nie- 
trsynsający się jednego miejsca, 
kochający; o żywych 1 nieżywych 
istotach, Gaetnii; ar es, steilae, 
Inna, renti; — przenoś, rozwle¬ 
kły, zbyt obszerny, genns oratio- 
mufi; niepewny, zmienny, niesta¬ 
ły, fortuna, uententia; niezuaczo- 
ny, nieokreślony, pan qu*eąiio- 
num 

Vtó*Ua, is, m. patrz Yacalns. 
Valde, pnjftl- mocno, bardzo, ex- 

'pectatio r. magna; v. Tehemen- 
ter dicere; valdius oblectat po- 
pulnm. 

Valedieo, 8re, pozdrawiać, żegnać 
się z kim. 

Vsleiu, tis, mocny, silny, krzep¬ 
ki, zdrowy, rzeżwy, membris ?a- 
lens; sensus; - przenoś, a) po¬ 
tężny, silny, tam ralenti resistere; 
qno ralentior postea congredere- 
tnr; b) skuteczny, pomocny, dziel¬ 
ny, dialecticus; causa; frans ra- 
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ientior quam consilium menm; ad 
lotom causae yalentes. 

Valenter, pnytł. mocno, silnie, 
spirare. 

Valentinl, oram, n. mieszkańcy 
miasta Yi bo (Yalentia) w krainie 
Bruttów. 

Valeo, valni, Tailtam, 2. być 
mocnym, silnym, być w stanie, 
módz, Tiribns ad luctandum va- 
lere; dextrae va!eat ad cseden- 
dum; quia plus yaleo; quid va- 
leant humeri; nec raluere manns 
edncere telum, 2) być zdrowym, 
rzeżwym, mieć się dobrze, bene, 
melius, optime; v. corpore, pedi- 
bus; na początku listu: si zaleś, 
bene est, ego lub eqnidem yaleo; 
także w skrócenia: S. V- B. E. E. 
V. lab E. Q- Y.; przy pożegnaniu: 
yale lub yaleas, bądź zdrów, że¬ 
gnam cię; także w gniewie: yale, 
idż precz; yalere jabore, lub di- 
cere, pożegnać, pozdrowić; — 
przenoś, a) mieć wpływ, znacze¬ 
nie, znaczyć, odznaczać się, zdo¬ 
łać, módz, tantum, multum, plus, 
pluiimum, satis, minus yalere ali- 
qna re, np. pecunia, mulUtodine, 
etjuitatn, poditatn, pedestribus co- 
piis, Bambus; opibus, annis, po- 
tentia; ingenio, dicendo, eloquen- 
tia, yirtute i t. p. także: muitis 
magnisque rneńtis apud aliquem; 
auctoritate plurimum apud exer- 
citom; apud quem ut multum gra¬ 
tis yoieret; ut plus, quam colle- 
gae, yaleret; se hic plus yaiuis- 
se, quam ducis prudentiam; mul¬ 
tum -falet in re militari fortuna; 
ut lex yaleret, aby miało powa¬ 
gę, znaczenie; ad aliquid lub u 
poet. i w ogóle późn. pis. z tryb. 
bez mieć moc do czego, być 
w stanie wykonania: in aliquid y., 
mieć wpływ na co, in se, in om- 
nes, opinio yalet in vnlgus; id 

responsum quo yaleret, ta odpo¬ 
wiedź, do czego zmierzała, co 
znaczyła; hoc eo ralebat; ut-; b) 
o wartości pieniężnej: mieć war¬ 
tość, dum pro argenteis decem au- 
reus unus yaleret; ej o słowach: 
znaczyc, mieć znaczenie, yerbmn 
qnod idem yaleat. 

V&leriue, a, om, nazwisko Bzym- 
skiegorodu; tabula Yaleria, miej¬ 
sce przy forum, wekslarnia, bank 
nazwauy od konsula M. Waleryu- 
sza Messali; stąd: YaleriSnus, a, 
um, do Waleryusza odnoszący się 
i Valeriani, orum, m. Walerya- 
nie, żołnierze L. Walcrynsza Pu- 
blikoli. 

Valesco, 3. sil nabierać. 
Valat(ldo, łins, i. stan zdrowia, 

z blizszem określeniem: bona, op¬ 
tima, minus commoda, incommo- 
da, adyersa, mała, tenuissima, 
prosperitas, infinnitas Taletudinis; 
samo yaletudo, już to: choroba, 
słabość, niemoc, yaletudine af- 
fectus; yaletudine exercitum tan¬ 
tale, yaletudinem simulare, yale- 
tndinis simnlatio, propter yaletu¬ 
dinem yectus jumentis; per can- 
sam Taletudinis remanserat; jużto: 
pomyślny stan zdrowia, yalatndi- 
ni parcere, seryire; yaletudinem 
amittere. 

Valgiue, a, um, nazwa Rzymskie¬ 
go rodu. 

Valgus, a, um, krzywonogi 
Valid©» pnytł. mocno, silnie, bar¬ 

dzo. 
Validus, a, um, mocny, silny, 
t&urus; zdrowy, nec dum ex mor- 
bo satis yalidus; frui paratis *a- 
lido mibi Łatoe dones, poet; sil¬ 
ny, potężny, przemagający, manns 
numero vaUda; rem Komanam ya- 
lidiorem ducibus, quam-; u późn. 
pis. z przyp. 2. aetri yalidlor. 

ValUris, e, wałowy, do wału na* 
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leżący, ccnu, wieniec dawany 
temu, który pierwszy wdarł się 
na okopy nieprzyjacielskie. 

Valles i rallis, is, i. dolina. 
VaUo, 1. walem otoczyć, oszań- 
cować, okopać, castra; — prze- 
hoś. obwarować, uzbroić, wzmo¬ 
cnić, aliąuid i aliąuem. 

VaUum, i, n. wal, szaniec, okop, 
raiłam circumjicere; castra raiło 
fossaqne monire; — przenoś, ośc 
U klosćw, r. aristaram, 

Vallua, i, m. pal, kół, szczegół, 
do oszancowania obozn: palisada, 
duplex, caecns; r. contra hostes. 

Walr&e, krom, i. podwoje, ralras 
aedis obstrazerant 

Vaadali, oram, m. 'Wandalowie, 
lad Germanii. 

V6aesoo, ranni, 3. znikać, właśc. 
i przenoś, incipiunt ranesccre uu- 
bes; amor. 

Vangt6nes( nm, tn. Ind Germanii 
nad Benem. 

Vanll5guentia, ae, i. czcza gada¬ 
nina, chełpliwość- 

VanllSquua» a, urn, próżnomćwny, 
kłamliwy, chełpliwy. 

Vanitas, &tis, i. próżność, czczość, 
brak rzeczywistości, reritas rani- 
taii cedat; r. opinionnm, przesąd; 
2) czcza gadanina, kłamstwo, cheł¬ 
pliwość; 3) bezkorzystność, bez¬ 
skuteczność, itineris. 

Vturnus, i, #. opałka. 
Vanuat a, nm, czczy, próżny, ari- 
sta; imago (cień); bezładny, ma- 
gnitudo orbis; ranior acies hos¬ 
tiom , rzadszy; przerzedzony, acies 
rana et ezbansta; — przenoś. 
«) czczy, bezzasadny, res, ser- 
mo, oratio, responsa, metus,gan- 
dia, spes, fides, religio i t. p.; 
próżny, daremny, fałszywy, bez¬ 
skuteczny, ictns, tela, preces; 
rzectow, rannm, i, n. rzecz 
próżna, daremna, bezskuteczna. 

nihil hanstnm ex rano relim 
z fałszywego źródła, bezzasadnie 
ad ranum et irritum redigere, zni¬ 
weczyć; rana deferre, rzeczy płon¬ 
ne, bezzasadne, nieprawdziwe; 
poet: rana tumens, pełen próżnej 
dumy, z przyp. 2. rana reri, zln- 
dzona, omamiona, n poet. i w o- 
góle n póżn. pis.; b) próżny, kłam¬ 
liwy, chełpliwy, haruspez, gens, 
ingeninm. 

V&por, 5ris, tn. wyziew, para, ar 
quarom; poet; dym, turis; 2) 
ciepło, upał, semen tepefaetnm 
rapore; poet.: ogień, loutus cari- 
nas est rapor. 

Vapor&ritun, ii, n. łaźnia, kąpiel 
parowa. 

Vapdro. 1. napełniać parą, dy¬ 
mem, templnm tnre. 

Vappa, ae, i. wywietrzało, zepsu¬ 
te wino; — przenoś, nikczemny 
człowiek. 

VapńIo, 1. być bitym, smaganym; 
2) być pokonanym cd nieprzyja¬ 
ciół; 3) być karconym, omniom 
sermonibus. 

Vśw, ae, i. sztuka drzewa po¬ 
przeczna dla ukrzepienia czego; 
2) soszka, widły. [cyi. 

Va?daeł, oram, tn. lad w Dalma- 
Varta, ae, i. miasteczko w krainie 
Ekwów. 

VarUtio, óuis, i. odmiana, roz¬ 
maitość. 

Varioo, 1. rozkraczać. 
WaricOsus, a, om, z nabrzmiały¬ 

mi żyłami. 
Varicua, a nm, rozkraczający 
nogi 

Varie. pnytł. rozmaicie, rozmai¬ 
tym sposobem, id r&rie nuncia- 
batur; r. bellatnm est, z odmień- 
nem na przemian szczęściem. 

Varietas, Stis, i. rozmaitość, od¬ 
mienność ludów, kolorów, tonów, 
owoców, stanu powietrza i t. p.— 
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przenoś, a) z rerum, y. rolnnta- 
tis, sententiarum; y. in dispntan- 
do, rozmaitość mniemali, poglą¬ 
dów. sposobów zapatrywania się; 
także tanta cant in yarietate; 
b) zmienność, niestałość, bellntn 
in multa Tarietate gestom est, 
z bardzo rozmaiłem, odmiennem 
na przemian szczęściem; in qno 
fortuna® rarietas est animadyersa; 
yarietas ezercitus. 

Vario, 1. urozmaicać, zmieniać, 
odmieniać, pstrzyć, nakrapiać, 
mienić, mówiąc o kolorach, (sol) 
yariat ortum macnlis; corpora 
caeruleis guttis; rem prodigiali- 
ter, capillos positu, poet; także: 
yocem; calores frigoraąue; vices, 
zmieniać się kolejno, pocb; — 
przenoś, orationem, sentontias; res- 
ponsum, consitia, rozmaito odpo¬ 
wiedzi, rady dawać: quae de 
Marcclli morte rariant auctores, 
piczą rozmaicie; także: certo va- 
rlaia mcmoria actae rei; yariante 
fortuna eyentum, gdy los zrządził 
wypadek odmienny; rariatis ho- 
mnmm senteutiis, gdy zdania by¬ 
ły podzielone, rozmaite; h) pod 
względem usposobienia i nastro¬ 
jenia umysłowego: wpłynąć na 
czyją zmianę, variabant secundac 
adversaeque res non fortunam ma¬ 
gie quam animos. 2) nicprzcch. 
być odmiennym, rozmaitym, od¬ 
mieniać się; — przenoś, aj va- 
riant timores; yariante hominum 
partim dolore panini gandio; ya¬ 
riante yictoria, fortuna, si iex nec 
causis nec personis rarict, tłćmaczy 
się odpowiednio do sprawy i o- 
sób; haec quamquam et opiniom- 
bus et monmnentis litcrarom ra- 
riarent, chociaż o tym przedmio¬ 
cie podania i pisma mc zgadzają 
się; ita fama yariat, tak jest wieść 
odmienna; b) pod względem uspo¬ 

sobienia nmysłowego: chwiać się, 
wahać Rię, być zmiennym, fre- 
mitns rariantis muUitudinis; ibi 
quum senteniiia Yariaretur, rariant 
sententiae 

Varius, a, um, rozmaity, różno¬ 
rodny, odmienny, co do koloru' 
pstiy, różuofsrbny, nakrapinuy, 
autumnns purpureo yarius colore; 
lynccs; w licz. mu. u póżn. pis. 
rozmaite, rozliczne, cintates, proe- 
iia, bella; — przenoś, m) różny, 
niepodobny, rozmaity, oratio, ser- 
mones, cogitationes, stndia, mo- 
tus animorum i t. p ; fortunae va- 
rii erentus: rarium bellum, z toz- 
ntaitćm, odmiennem na przemian 
szczęściem prowadzona; y yicto- 
ria, przechylające się jnż to na 
jedną już na drugą stronę; qua- 
les siut dii, yarium est, różne 
są o tóm mniemania, także o oso¬ 
bach, odznaczający się rozmaito 
ścią, wielostronnie wykształcony, 
Plato yarins et mnltiplez et co- 
piosus fuit; h) niestały, zmienny, 
rarius in omni genere vitae fuit 

Varius, a, um, nazwisko Bzyia- 
skiego rodu. 

Varro, onis, m. Rzymskie prze¬ 
zwisko, stąd: VaironiSnos, a, um 
do Warrena odnoszący się. 

V*rus, a, um, skrzywiony, rozło¬ 
żysty, comua. krzywonogi kośla¬ 
wy, hnne vamm distortis cruri- 
bus, — przenoś, różny, odmien¬ 
ny, niepodobny. zwisko 

1. Varu«, i, m Rzymskie prze- 
2. Varu», i, m rzeka w Galiii. 
Vaa, radis, m. rękojmia, poręczy¬ 
ciel, mianowicie w znacz, sądów 
w sprawach tak kryminalnych js- 
ko 1 cywilnych, ten, który za ko¬ 
go zaręcza, ze na czas oznaczony 
stanie przed sądem, ras hemu 
est alter ejus sisteudi, ut, si ille 
non rerertisset; moriendum esset 
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psi: ille datis vadibns qui rurę 
extractus in urbem est. 

Vaa, vasis, n. w licz. on. rasa, 
arain, «■ naczynie, v. argentea, 
Sarnia; 2) bagaże wojskowe, T. 
colligere, wyruszać z obozn: eou- 
clamare, dać znak do pakowania, 
do wyjścia z obozu 

Vf sariusn, ii, «• na zakupienie 
aprzętów pieniądze, które otrzy¬ 
mywał urzędnik udający się na 
zarząd prowincyi. 

VfttM3ulŁrius, a, um, wyrabiający 
drobne naczynia zc złota, srebra. 

VMcfilum, i, *■ naczyńko, małe 
naczynie. 

VastfitIo, Cnis,i. pustoszenie, sgro- 
rum, domoruin 

Veetitor, óris, m. pustoszy ciel, 
Arcadiao rastator aper; 2) T. te¬ 
rał um, myśliwy. 

Vftgte, 'przyit* obszernie, rozlegle, 
mocno, rastius insnrgens impetus 
undac: bardzo otwierając usta, lo- 
qui; ue rastius diducantur rerba. 

Vaatifioua, a, um, pustoszący, 
beilna, poet. 

Vaatltas, 5ti», opustoszałosc, 
pustynia, qnac solitudo esset in 
agris, quae rastitas; spustoszenie, 
raslitatem a templis depellere. 

Vasto, 1. pustoszyć, niszczyć, bu¬ 
rzyć, omnia tgni ferroqne lob fer¬ 
ro ignique; agros, urbes, fana, 
uroTinciam, Sardiiiiam; takie: Ma- 
cedones, Graecos (t. j. ich kraje); 
ogołacać =i racuefacere, bnes ci- 
ribns, pecore; agros cnltortbus; 
forum; u późn. pis.: qnnm trigin- 
ta milia lectissima regis a quni- 
que milibus Bomanomm Tastata 
essent (były zniesione, zniszczo¬ 
ne); _ przenoś, mentcm ezcitam 
conscientia, obłąkac. 

Vaatua, a, nm, pusty, bezludny, 
i ger, urbs, regio i t. p. mous v. 
natura et humano cuttn; urbs a 

defensoribns rasta; 2) spustoszoi 
ny, zniszczony, sol um; poet.: haec 
ego vasta dab© (vastabo); 3) nad¬ 
zwyczaj wielki, obszerny, ogro¬ 
mny, marę. Oceanus, planities, so¬ 
litudo, silvae, iter, crater, beiua, 
corpoTa, clamor, fluctus, antrum, 
campus, biatus i t. p.; w odnie¬ 
sieniu do wymawiania: twardy, 
chropowaty, litera; nieprzyjemny, 
niekształtny, oratio (z powodu wie¬ 
lu samogłosek); - przenoś, niena¬ 
sycony, animus; niezmierny, poten- 
tia; b) nieuksztalcony, nieokrzesa¬ 
ny, dziki, homo; sunt quidam vui- 
tu motuque corporis rasli atque 
agresies; omnia rasta esse. 

Vates, is, m. i i. wieszcz, prze¬ 
powiadać?,; wieszczka; 2) poeta 
(jako natchniony od bóstwa). 

V»tleanu8, i poet. Vatlc&nus, a, 
um, Watykański, mons, collis;mon- 
tes V., góra W. z przyległościami; 
V. ager, pole w blizkości góry W. 

Vatieinltlo, onis, i- przepowiada¬ 
nie rzeczy przyszłych. 

Vaticinator, óris, m. przepowia- 
dacz, wieszcz. 

Vatiomor, 1. przepowiadać, pro¬ 
rokować, a!iqnid, także z 4 prz. 
i tryb. bez. lnb samo vat.; 2) poe¬ 
tycznie opiewać, carminibus; 3) 
marzyc, oddawać się marzeniom, 
niedorzeczności prawić, eos vati- 
cinari atque insanire. 

Vai£oInua, a, um, wieszczy ty¬ 
czący się wieszczby, libri. 

Vatlnius, a, um, nazwa Bzym- 
skiej familii; stąd: TatiniSnus, a, 
um, odnoszący się do Watyninsza 
i Yatiniani, orum, m. żołnierze 
Watyninsza (który był legatem 
Cezara). 

Ve (jako przyrostek dodaje się na 
końcu wyrazu), albo, ve — ve = 
rei — vel; plnsre minusie, mnićj 
albo więcćj: doabus tnbnsye horis. 
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V6, dodaje się n* początku wyra¬ 
zu i znaczy albo zaprzeczenie, 
zmniejszenie, vcsanus, yecors; albo 
powiększenie, yegrandis. 

Veoilłus, mens, góra w Lacyum. 
Veeordia, ae, i. utrata rozumu, 
obłąkanie, szaleństwo. 

Veoors, dis, bez rozumu, obłąka¬ 
ny, wściekły. [tannii. 

Vecta, ao, i. wyspa koło Bry- 
Veoti*al, Slis, h. cło, opłata, do¬ 
chód publiczny i prywatny; przy¬ 
słowie : paroimonia est magnum 
/eotiga], oszczędność jest wielkim 
dochodem. 

Veettfj4ils, e, do dochodów nale¬ 
żący, pecunia v. lub tributum, 
podatek; equus, przynoszący do¬ 
chód; 2) opłacający podatek, opła¬ 
cie cła lub poboru ulegający, hoł¬ 
downiczy, ciritas, agri; Suevos 
sibi Tectigales facere; reetigalein 
aliąuem habere. 

Vaotio, Cnis, i. jechanie, wożenie, 
ąuadrupedum; rectiones effieere, 
ułatwić. 

Veotis, is, m. dźwignia, drąg do 
podnoszenia; sztaba żelazna do 
wyłamywania; rygiel do zasuwa¬ 
nia bramy lub drzwi, centuin ae- 
rei claudunt rectes, poet 

Vooto, 1. wozić, przewozić; ali- 
ąuid plaustris; corpora viva nefas 
Stygia rectare carina; na str. bier. 
być niesionym, jechać, teciarl 
equis, jechać konno, carpentis, na 
wozach; antę signa vectabatur, 
przejeżdżał. 

Vector, óris, który wozi, nosi, asei- 
łos; 2) ten co jest wieziony, że¬ 
glujący inb jadący na koniu, na 
wozie, gubernatores a łectoribus 
admoneri soient; vector regu 
equum. 

Ve<rtóriue, a, urn, służący do wo¬ 
żenia, narigium, statek przewo¬ 
zowy. 

VectOra, ae, i. wiezienie, dosta¬ 
wa, przywóz, describere recturas 
frumenti; qui pro rectura sol- 
reret. 

Vegeo, Ere, być rzeźwym, czer¬ 
stwym. 

V®gótu», a, on, rzeżwy, czerstwy, 
rześki, te regetum siatę; regetce 
ad mania surgit, poet.; t mens- 
in gemom. 

Legrand!*, e, niewielki, fam; 2) 
bardzo wielki, macics. 

Vehemens, tis, gwałtowny, po¬ 
rywczy, canis. tupus; se rehemen- 
tem praebere in aliąuem; nimium 
es rehemeus feroxque natura; e- 
xordium, genua dicendi; silny, 
bardzo wielki, clamor. 

Vehcmcnter, przysl. gwałtownie, 
agere, incnrsare aliąuem; bardzo, 
yehementer etiam atąue etiam te 
rogo; erit mibi reheinentissime 
gratum; ąuaeres nos rehemeutissi- 
me fefellit (m0e. 

Vehementia, ae, i. gwałtowność. 
Vehtoulum, i, n. wózek, statek 

przewozowy, jnncto vehiculo re- 
hi; v. Argonautarum. 

Veho. voxi, roctnm, 3. wioźć, 
nieść, unosić, eqnus doiuinuin 
robot; triumphantem albi rese- 
rant equi; . hnmere rchere; aqua 
rehit; naris v.; navem in qua 
fuerat rectus; vemosa per aequo- 
ra rectos; fiuiuina rehunt aurum, 
limum; poot.: dum coelum stellas, 
dum rehet amnis aquas; quod fu- 
giens hora vexit; na str. bier. ve- 
hi, być niesionym, jechać, pły¬ 
nąć, in lecticula, vehiculo, cur- 
ru, jumentis, in navi, riayi, in e- 
juo, equo i t. p.; także: Nilo ?e- 
h1; rzadko: vcliens, jadący, quad- 
rigis; ruhi, poruszać się, dalej 
postępować, sex motibu3 vehi- 
tur; — przenoś, temere in peri- 
cula vehi, wpadać. 



917 V ellwó lana Veii 

veji, oram. w. miasto w Etraryt, 
stąd: a) Vejens, tis, należący do 
Wojów, ritaois. mieszkaniec tego 
miasta, w licz. ran. Vejentes, We- 
jentowie; b) Yejenl5nus, a, urn, 
należący do Wejńw, Yejontannm, 
i, n. wino Wejentańskie 

Vejóvła, is, m. bożek Rzymski, 
później za bóstwo świata podzie¬ 
mnego nważany; z powodu ve — 
Jowisz jako dziecię, (Md. Fast. 447. 

Vet, spój. rozłące., albo, lub, Tel— 
ve,l,albo—albo, Tel Socius, ¥el mi¬ 
nister consilioram; ut vel defen- 
dam vel taceain. 2) często ma moc 
łączenia i znaczy i, jako tćż, pa¬ 
nter pietate vel armia egregius; 
rei—vel, częścią—częścią; już to — 
już, scribenda putavi, rei quod - 
rei quod; 3) nawet, choćby tylko, 
quos vel mediocri familiaritatc 
cognorisseb, Tel illo ipso judice; 
vel regnum mało, quam liberum 
poputum; per me rei stertas licet; 
et unum rei adrersns omncs sa- 
tis esse; 4) często pTzy st najw. 
Tel marima laus, ber, zaprzecze¬ 
nia największa chwała; fructnm 
Tel manmum cepi; vel mannie, 
jak najbardziej; Tel tuum jodicium 
serra, przynajmniój; 5) zwłaszcza, 
szczególniej, osobliwie, est tibi 
ex his ipsis, qui adsunt, bclla 
copia, Tel ut a te ipso ordiare 

trelabrum, i, ». miejsce w.Rzy¬ 
mie, między górą Awentyńską i 
Pal&tyńską. gdzie sprzedawano o- 
liwę, ser, casens Velabrensis. 

Velamen, fnis, n. okrycie, sukuia, 
relamina Procne deripit ox hn- 
meris. 

Velamentum, i, n. okrycie, odziez; 
w licz. mn. Telamenta snpplicum, 
gałązki oliwne z przepaską weł¬ 
nianą, które zwykli byli nosić 
błagający o miłosierdzie, o pokój. 

YeUrinm, ii, n. zasłona, opona 

w amlitearze dla ochrony od upa¬ 
łu słonecznego. 

Yelati, patrz velo. 
VSlee, Ttis, m. zwykle w licz. mn. 
Telites, żołnierze lekko nzbrojeni, 
którzy zwykle nacierając na nie¬ 
przyjaciół drażnili ich i niepokoili, 
a następnie szybko cofali się; — 

rzenoś. scurra Teles, ten, który 
ogo uszczypli wemi stówami drażni. 

Velia, ae, i. nazwisko części góry 
Palatyńskiej; 2) miasto w Luka¬ 
mi (zwane inaczej Elea); stąd: a) 
Yeliensis, e, należący do Welii 
i Yelieuses, inm, m. mieszkańcy 
tego miasta; b) Yelłnus, a, um, 
tyczący się miasta Welii. 

Velifer, era, eram, żaglonośny, ca- 
rina, poet. 

Vellfiofctio, 6nis, i. żeglowanie, 
kierowanie żaglami, mu tata Teli- 
ficatione, zmieniwszy kierunek in- 
glów. 

Vellfico, I. nieprzech. żeglować; 
2) przech. przepłynąć statkiem, 
u poet 

Velifioor, 1. żeglować; — przenoś, 
z pizyp. 3. gorliwie się zajmo¬ 
wać, wspierać, dopomagać w czćm, 
alicui, honori 

v'»ttnu. , a. um, patrz Yelia. 
Veltrrai, i, m rzeka i jezioro 
w kraju Sabinów; stąd: Yelina 
tribus lub samo Yelina, oddział 
ludu Rzymskiego w okolicy zwa- 
nćj Yelinus. 

Velit&rls, e, należący do żołnie¬ 
rzy zwauycb Telites, hasta, arna. 

VeHtor, 1. harcować, ucierać się, 
walczyć pojazdowo. 

Velltrae, arom, i miasto Wolsków 
w Lacyum; stąd: YeliternOs, a, 
um, do Welitrów należący. 

VeHwólans, tis, i TeltrSlus, ża- 
glolotny, rates, poet; — przenoś, 
o morzu: po którćm okręty szyb- 
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Ito pływają, despiciens mara ye- 
liTolum, poet. 

VeUaunodunum, i, ». miasto 
w Gallii Lugdnneńskićj. 

Vell&vii, onirn, m. Ind w Gallii 
Akwitańskićj, 

Veli5jus, a, nm, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Velle, Tellem, patrz toIo. 
Vellioo, 1. sknbać, szczypać; — 
przenoś, szczypać słowami, przy- 
mawiać, przyganiać, quod Telli- 
cet absentem Demetrins. 

VeUiooasaea, Inb Velocasses, ium, 
**• l,ld w Gallii Belgijskiej, pó¬ 
źniej w Lugdnneńskiej. 

Veilo, Telli i Tulsi, yulsum, 3. 
skubać, rwać, targać, alicui bar- 
bam; aurem; także: ores; 2) wy¬ 
rywać, wyskubywać włosy, weł¬ 
nę i L p.; także: postes a cardi- 
ue, wyrywać drzwi z zawiasów; 
hasiam, de cespite; teium; roz¬ 
rzucać, rellero Tallum, muni- 
ineuta; ca3tris Tellere signa, z cho¬ 
rągwiami wyruszyć przeciw nie¬ 
przyjacielowi. 

Vellua, eris, «. runo, wełna z o- 
wiec, Teliera lauae; Tellera po- 
tantiasncum; Tellera motis trabe- 
re digitis, prząść; 2J skóra owcza, 
i w ogóle: skóra z innych zwie¬ 
rząt; Tellera ferina, cerrina, poet.; 
3) — przenoś, i poet. o jedwabiu: 
Tellera fohis depectant tenuia Se- 
res; o obłokach delikatnych, te¬ 
nuia lanaa Tellera per coelnin 
ferri. 

t^elo, 1. zakrywać, okrywać, osła¬ 
niać, caput; capita amictu; tem- 
poramyrto; aliąuein pennis; pan¬ 
no dnplici relat; otaczać, zdobić, 
delubra deuzn festa Telamus fron¬ 
dę; Palatia sertis; 2) Telati, orum, 
m. żołnierze, którzy razem ze zwa¬ 
nymi accensi zastępowali miejsce 
poległych w boju. 

VeloeaMaa, patrz VelIlocas.es 
Vei6oIt»». 5tis, ż. prędkość, chy- 
eosc, szybkość, equi, corporis. 

Velócitcr, przysł. szybko, prędko, 
Telocissime moveri. 

Veiox, ocis, prędki, szybki, chy- 
zv, żywy, jurenes leritate corpo- 
risveloces; naris, jacnlum, cer»i; 
nihil est aniwo Telocius. 

Velum, i, tt. żagiel, zwykło w licz. 
ma wlaśe. i przenoś rola pande- 
re, rozwinąć, rozpiąć; contrahe- 
re lub snbducere, zwinąć; Tela 
dare yentis lub inaltnm, płynąc, 
odpłynąć, Tela dirigere ad-, pły¬ 
nąć dokąd; Telis profugere, roz- 
piąwszy żagle nciekać: Tela face- 
re, płynąć rozpiąwszy żagle; pau- 
dere Tela orationis, obszerniej roz¬ 
prawiać; voti contrahc Tela tui, 
powściągnij twoje chęci; 2> zasło¬ 
na, pokrycie, opona, taberuacula 
carbaseis intenta Telis. 

Velut, lub yeluti, pnt/sł. jak, ja¬ 
ko , samo lub z odpowieduiem sic, 
ita, Ti tam ne transeant Teluti pe- 
cora, Telnt bereditate relictum o- 
dium, 2) przytaczając dla obja¬ 
śnienia jaki szczegół: jak naprzv- 
kład, Telut crocodilus; relut iste 
chorns; 3) Telnt si lub Telut, wła¬ 
śnie jakby, Telut si coram ades- 
set, yelut coguoscerct; Telut ex- 
plorata Tictoria. 

Vena, ae, i. żyła, medici signa 
babent ei Tenis; yenas inoidere;_ 
przeuoś. a) ciąg, kanał wody, Te- 

nae fontis iutercisae; b) żyła krusz¬ 
cu w kopalniach, aeris, argenti, 
auri; c; środek, wnętrze, pericu- 
lum in yisceribns ac renis reipu- 
blicao inclusum; poet.: minus alit 
Tenis; benigna ingeuii Tona, zdol¬ 
ność poetycka. 

Venabuliun, i, «. oszczep łowczy, 
lato yenabula ferro. 

Veuafrum, i, n. miasto Samnitów 
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w Kampanii; stąd: Yenjirłutts, a, 
ud, tyczący się tego miasta. 

VeniŁliclu*, a, urn, na przedaż 
wystawiony, do zbycia; szczegół, 
o niewolnikach; stąd: riectow. ve- 
ualicius, ii, m. handlujący nie¬ 
wolnikami. 

Ven(Uis, e, na przedaż wystawio¬ 
ny, do zbycia, hortos venalcs ha- 
bere; rztczow. yonalea, ium, m. 
wystawieni na przedaż niewolni¬ 
cy; — przenoś, przedajny, dający 
się przekupić, Łabere lidem ve- 
nalcm. 

Venatlcua, a, um, do polowania 
należący, łowczy, catulus. 

Ven&tio, onis, ż. polowanie, Iowy, 
2) Zwierzyna, tam multa et varia 
renatio. 

Venfttor, óris, ttc myśliwy, poet.: 
t- canis, pies gończy—przenoś, t. 
natnrac, postrzegacz, badacz przy¬ 
rodzenia. 

Venatóriue, a, um, do polowania 
należący, galca. 

Venitrii, icis, ż. lowczyni; poet.. 
y. Diana; v. ursa. 

Venatu». us, m. polowanie, my- 
śliwstwo, saltus venatui aptns. 

Vendlbilis, e, łatwy do przeda- 
nia, pokupuy, fuudns; — przenoś, 
przyjemny, lubiony, orator, oratio. 

Vendioo, patrz vindico. 
Venditatio, óuis, i. wystawianie 
na przedaż, — przenoś, chełpli¬ 
wość. 

Vendltio,ouis, i przedaż, bonorum. 
Vendilo, 1. wystawiać na przodaż; 
Tneculannm; 2) przekupywać, de- 
creta; — przenoś, zachwalać, za¬ 
lecać zbytecznie, ingentum, se 
alicui, przypocblobiać się, nad¬ 
skakiwać. 

Venditor, óris, m przedawca, 
przeknpioń; — przenoś, diguitatis 
yestrae, zdrajca. 

Vendo, dldi dltum, 3. przedawać, 

aliąuid grmndi pecunia; vem?o 
meum non pluris, fortasse etiam 
minoris, nie drożćj, może nawet 
tanićj; judicia quae ex empto et 
yendito-fiunt, z powodu knpna i 
pTzedaży; 2) wydzierżawić, sprze¬ 
dać więcój dającemu (przez .łicy- 
tacyą), decumas; bona civium 
auctiono; 3) pTZez przekupstwo za¬ 
przedać, aliąuid; se y., zaprzedać 
się, se troceutis talentis rogi; — 
przenoś, zachwalać, zalecac zby¬ 
tecznie, Ligariauam praeclare van- 
didisti. 

Venefica, patrz yeneficns. 
Venefiotum, ii, n. zaprawianie tru¬ 

cizną; trucizna; ąuaestio yeneficii; 
2) czarowanie, czary 

Venefiou», a, um, jadowity, ty¬ 
czący się trucizny lub trucia; cze¬ 
czoto. renebcus, i, m. truciciel; 
yenefica, ae, i. tfucicielka; 2) cza¬ 
rodziejski, rzeczom, czarownik, cza¬ 
rownica. 

VenenituB, a, nm, zaprawiony 
trucizną, jadowity, caro, sagitte; 
yipera, angnis; szkodliwy, muuc- 
ra; jadowity, uszczypliwy, jocns 
poet.; 2) czarodziejski, yirga. 

Venenifer, era, crnm, jadowity, 
mający truciznę. 

Veneno, 1. zaprawiać jadem, tru¬ 
cizną; — przenoś, jadowicio szar¬ 
pać kogo językiem, obmawiać. 

Venónurc, i, n. sok, ciecz, a tnia- 
now. a) yenenum ma Ium, ycnena 
mała, trucizna, zwykle samo vcn.; 
yenenum alicui praebere, iufnn- 
dere, parare; sumere; — przenoś. 
a) pus atąue yenenum, mowa zło¬ 
śliwa, jadoryita; b) zepsucie, zgu¬ 
ba, discordia OTdiunm est veue- 
lium urbis; cj czary, ycnena non 
valent coiwertere humanam yiccm 
2) farba, mianowicie szkarłatna 
Assyrio fucatur lana veneuo; pięk- 
szydło, compositis ora linit yeuenjs. 
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Veneo, renlri lnb zwykle remi, 
renttnm, Ire, być wystawionym 
na przcdaż, być przedanym, wy- 

uszczonym w dzierżawę; szczegół, 
yć wydzierżawionym przez licy- 

tacyą. 
Venerabilis, e, czcigodny, sza¬ 
nowny. 

Venerabuudus, a, nm, szanujący, 
przejęty uszanowaniem 

Veneratio, ouis, i. cześć, uszano. 
wanie, poważanie. 

Venerator, óris, m. czciciel, do- 
mus restrae. 

Venereus, a, um, patrz Venus 
Veneror, i. czcić, cześć wyrządzać, 

dcos, simulacra, tempia; 2) pTo- 
sić, błagać, deos multa (bardzo 
błagać); poct.: si nihil horum ve- 
neror, stąd: renerandtis, a, um, 
czci godny, bier. veneratus, czczo¬ 
ny, błagany. Ceres, u poet. 

Veneti, nrnm, m. plemię Trackie 
w Paflagonii, które się z Ante- 
norem przeniosło do dzisiejszej 
krainy Wenecyańskićj; stąd: Ye- 
netia, ae, i. kraina Wenetów; 2) 
lud Galin Lugdunenskićj; stąd: aj 
Venetia, ae, i. kraina Wenetów; 
b) Ycneticns, a, um, do Wene¬ 
tów odnoszący się. 

Venćtus, a, um, modrawy. 
Venia, ae, i. laska, wzgląd, skło¬ 
nienie się do czyjćj woli, reniam 
petere ab aliquo, orarc, dare; bo¬ 
na venia lnb bona cum renia, za 
łaskawem pozwoleniem; 2) prze¬ 
baczenie, paccin reniamque im- 
petrsro ab aliquo, veniam ac pa- 
cem aiicui dare; dare reniam et 
impnnitntem; orrati vcniam impe- 
trare; renism erroris petere. 

Venllift, ac, i. nimfa, matka Tur- 
nusa; 2) żona Janusa. 

Vento, łćni, Yentum, Ire, 1) o ży¬ 
jących istotach; aj przychodzić, 
pnyjeżdżać, przybywać, istinc; 

ex urbe; a rege, Carthagine Bo- 
mam; Dełum Athenis; ad aliquem; 
ad Suilam in Graeciam. ad ur- 
bem, ad curiam, ad flumen; in 
castra, in theatrnm, in Syria®; 
in conspectnm; inter alios venit 
Attalus; qui successor Crasso re¬ 
nie bat; poct bez przyim. tumnlum 
(do); często nieosob.; Ycuitnr,przy¬ 
chodzi się; yentum est; przy wska¬ 
zaniu celu: ad łub in colloquiuro 
ad hoc spectaculum Iłomam; sd 
je oppugnandum; subsidio lub au- 
xilio, na pomoc; pabulatum, ad- 
jutum alios, anxiiium postulatum, 
que8tnm, oratnm; z tr. bez.: spe- 
culariprzenoś, w mowie: przejśo, 
przystąpić do czego, rides, qno 
progrediente oratione renturom 
me pnto; a fabulis ad facia; ad 
reccntiorcs literas; ad propotitum* 
rento nunc ad Datamem; renio 
nunc ad istius morbum et insa- 
niam; przyjść do jakiego stanu, 
położenia, dostać się, wpaść, po¬ 
paść , in (lidem ac) pofostatem ali- 
cujus; in deditionem; in całarni- 
tatem; in pericnlum, in inridiam, 
in odium, in contemptionem; in 
scrmoncu, in amicitiam, inspem 
obtinendi regni; nsque ad ad- 
lniuistralionem reipublicac; in 
partem alicujus rei, otrzymać u- 
dzial w jakiój rzeczy; in crucia- 
tum, być wystawionym na mę¬ 
czarnie; b) w duchu nieprzy¬ 
jacielskim : najeżdżać, wkraczać, 
wpadać; przedrzeć się, ad aliquem; 
ad urbeni, ad Italiam, Rarennam 
usqne; usque ad urbis portas cum 
belło; in Italiam; adrersum pa- 
triam cum oiercitu; oltviau r., 
cum magnis copiis lub cuin excr- 
citn r.; vcniri ad se existiman- 
tes; - przenoś, wystąpić, contra 
aiienum pro familiari et necessa- 
rio; contra iujuriam; contra ami- 
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ci oiistiroationem; c) poet: pocho¬ 
dzić, Bebrycia de gentc; 2) o isto¬ 
tach nieżywotnych: a) wschodzić, 
sol Teniens; b) hyc dostarczonym, 
przywiezionym, sprowadzonym, 
pszyslanym, nadejść, frmnentnm 
Tilieri venit; dum tihi literae meae 
reniant; c) pokazać się, dobywać 
się, lacrimae renientes; yoniens in 
corpore Tirtus; stąd: wyrastać, ro¬ 
dzić się, ipsae (arboresj sponte 
sna reninnt; reniunt felicius uyae, 
u poet.; — przenoś, powstawać, 
wynikać, wypływać, majus com- 
modum ox otio meo quam ex allo- 
mm negotiis reipublicae ren tu rum; 
d) o czasie: przychodzić, nadcho¬ 
dzić, zbliżać się, dies reuit; cu- 
ra Tenientis anni; vcnisse tempns 
rictoriae; ej z prżyim in i prz. 4. 

uod in bnccam Tenerif, co ślina 
o dst przyniesie; renit mihi in 

mcutem, przychodzi mi na myśl; 
venire inproyerbium, pójść w przy¬ 
słowie; f) zdarzyć się, przytrafić 
się, spotkać, si quid adrersi venis- 
set; si qnando similis fortunavenis- 
set; quid homini potest tttrpins usu 
yeniro? 

Vcnor, 1. polować, yenatnm ire, 
exirc, proficisci, odąć się na po¬ 
lowanie; 2) przcch. polować na 
co, leporem, feras; - przenoś, 
starać się usidlić kogo, zwabić, 
viro3-, Tiduas araras; ubiegać się 
za czćm, iaudem; rentosae plebis 
suffragia. 

Venter, tris, m. brzuch, żołądek, 
non minus auimo quam rentre dc- 
lcctari; 2) żywot macierzyński;— 
przenoś, wydatnośi , pękatość cze¬ 
go nakszlalt brzneha, crescit in 
Yentrcm cucumis, n poet, 

Ventidius, a, nrn, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodn. 

VentiJo, 1 powiewać czćm, wy¬ 
wijać w powietrza, anra comas; 

frigns v., chłodzić wachlarzem;— 
przenoś, podniecać, podburzać, 11- 
lius linfruS, quasi flabello sedl- 
tionis, iila tum est egentium con- 
cio rentilata. 

Ventito, 1. przychodzić często, 
uczęszczać. 

Ventósus,a, um, wietrzny, pełen 
wiatrów, aequora, marę, folles; 
poet. także: lekki, chyży, eąui, 
alac; — przenoś, chełpliwy, ubie¬ 
gający się za próżnością, płochy, 
lingua, poot.; niestały, zmienny, 
plcbs, ingenium, imporinm. 

Ventrioulus, i, m. żołądcczek, v. 
cordis, komórki serca. 

Ventus, I, n. wiatr, przysłowie 
u poet.: Terba In ventos daro; pro- 
fnndere Torba ventis, na próżno 
mówić; vends tradere aliquid, pu¬ 
ścić w zapomnienie; non yidet fer¬ 
ro sna gandia yentos, nie widzi, 
że jego radość jest płonna;—prze 
noś. Tenti secundi, pomyślność; 
alios Tidi Tentos, niepomyślność, 
nieszczęście; t. popnlaris, sprzy¬ 
janie luda; quicumqne venti ernnt, 
okoliczności; omnes rnmorum et 
concionum ventos colligore, środ¬ 
ki pobudzająco; yenłorum mode¬ 
rator, ten który na zgromadzeniach 
ludu daje komu pomoc w otrzy¬ 
maniu urzędu. 

Venfloula uva, ae, i. gatunek wi¬ 
nogron, które długo chowano 
w garnkach, stąd: yenucula cen- 
Tenis, ollis. 

Vennm, patrz 2. yenus- 
Venundp, dćdi, dStum, 1. — ve- 
num do. 

1. Venus, vcneris, i. wdzięk, pięk¬ 
ność, powab, śzczegól. w dzidach 
sztuk, u poet. i w ogóle u póżn. 
pis.; 2) Venus, bogini wdzięków, 
miłości, żona Walkera, matka 
Kapidyna, Eneasza; 3) miłość i 
©sob.. ulubiona, poet; 4) planeta. 
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Stąd: Venereus lub -ins, a, um, 
do Wenery należący, V. servi, któ¬ 
rzy czynili posługi w świątyni 
Wenery erycyńskićj w Sycylii; 
neczoto. renereąs, i, w. szczęśli¬ 
wy rzut Wenery w grze kostkowój, 
patrz talus; ~ jactus Veneris; — 
przenoś, wszeteczny, rozpustny, ve- 
nereae rea, amor, voluptates i t. p. 

2. Venus, us lub i, ta. przedaż. 
używa się zwykle tylko w 4. prz. 
rennm dare, sprzedawać, venum 
ire, iść na przedaż, być przede 
Dym. 

Venual&, ae, i. miasto Samnitów 
w Apulii; stąd: Yenuatnus, a, um, 
należący do Wenuzyi i Venusiiii, 
orum, m. Weuuzynowie. 

Venustas, atis, i. piękność, wdzięk 
budowy ciała, powab, muliebris;— 
przenoś, wdzięki krasomówskie, 
dowcip, żart delikatny, dicendi vis 
summa renustate conjnncta; przy¬ 
jemność, delikatność w obejściu 
się, affluens omni lcpore et ve- 
nustate. 

Venuste, przysł. pięknie, delika¬ 
tnie, renustissime respondere. 

Venustue, a, um, powabny, pię¬ 
kny co do budowy ciała- - prze¬ 
noś. w mowie i obejściu się: przy¬ 
jemny, delikatny, sermo urbanns 
et renustus; renustae sententiae; 
facilis et ralde venustus. 

Vepallidus, a, um, bardzo blady. 
VepróouIa, ae, ż. mały krzak cier¬ 

niowy. 
Veprsa, is, m. i i. cierń, zwykle 
w licz. mn hirsuti secueruut cor- 
pora veprcs. 

Ver, rSns, n. wiosna; primo vere, 
na początku wiosny; — przenoś. 
v. aetatis, młodość; vęr sacrum, 
ofiara z pierwiastków płodów wio¬ 
sennych; ver sacrnm facere. 
eragri, órum, m. lud w Gallii 

narboueńskićj. 

Verax, ficis, rzetelny, prawdę mó¬ 
wiący, oraculum. 

Verbóna, ae, i. zwykłe w licz. mn, 
gałązki poświęcone lauru, mirtu, 
drzewa oliwnego, któremi kapła¬ 
ni zwani fetiales przy zawiera¬ 
niu pokoju i przymierza, tu¬ 
dzież przy rozstrzyganiu sporów 
z obcemi narodami głowy swoje 
wieńczyli; używano ich także do 
wieńczenia ołtarzów i przy ofia¬ 
rach. 

Verber, Sris, «. uderzenie, bidę, 
castigare aliquem rerberibus; v. 
remorum, robienie wiosłami; ren- 
torum, impet wiatrów; lapidum, 
rzucanie, trącanie, odbijanie się 
kamieni; — przenoś, łajanie, v. 
linguae; 2) narzędzie do bida. 
rózga, bicz i t. p.; iclu verberis 
inerepnit; instant rerbere torto; 
poet.; rzemień u procy. 

Verber6tto, ónis, i. bicie, smaga¬ 
nie; — przenoś, karcenie, łajanie. 

Verbero, 1. uderzać, ćwiczyć, vir- 
gis; ensc, ciąć; aqnila aethera 
verberRt alis, wzbija się w po¬ 
wietrze; vineae graudine rerbera- 
tae, zniszczone; Mutinam tonnen- 
tis, rozbijać mury Hut. użyciem 
machin oblężniczych; — przenoś, 
karcić, łajać, gromić, orator istos 
yerberabit, 

Verbśro, ónis, m. Zasługujący na 
chłostę. 

Verbó«e, przysl. wiolą słowami, 
obszernie. 

Verbćauo, a, um, obfity wsiowa, 
zbyt obszernie tłómaczący się. 

Verbum, i, «. słowo, wyraz, w licz. 
mn. terba facere, mówić, prze¬ 
mawiać, rozprawiać, mieć mowę; 
verba dare alicui, oszukać; verba 
sunt, czcze wyrazy, bez rzeczy¬ 
wistości; verbo, pozonuc, w prze¬ 
ciwieństwie do ro ipsa; także: 
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ustnie, nio na piśmie; uno verbo, 
jcdiićm słowem, krótko mówiąc; 
ad Terbum, e lub de lub pro 
rerbo, słowo w słowo, dokładnie, 
dosłownie, ad verbum eiprime- 
re; Terbum pro rerbo rcddere, 
także: verbum rerbo reddere; ver- 
bi causa lub eratia, naprzyklad, 
meis, tuis, suis, nlicujus rerbis, 
w mojćm, twojem, jego, ezyjem 
imieuiu; w grsmmatyce: verbum, 
słowo, częśc. mowy, odmieniająca 
się przez czasy, ut sentontiae vcr- 
bis finiantur 

V6re, przy*ł. prawdziwie, rzeczy¬ 
wiści#, rzetelnie, słusznie, quod 
proprie vereque dicitur verissi- 
me judicabat, sprawiedliwy, tra¬ 
fny sąd wydawał; vere coutende- 
re, słusznie utrzymywać. 

Verecunde, pmjsl. przestrzegając 
wstydu, wstydliwie, skromnie, 
rerecundius hac de re loquor. 

Ver»oundia, ae, i. bojaźń pocho¬ 
dząca ze czci i uszanowania, ve- 
recundiam deorum habere; t. pa- 
rentis, aetatis; skromność, wstydli- 
wość, obyczajność, custos omnium 
virtutnm rerecuudia est 

Ver$oundor, ftri, wstydzić się, ve- 
recuudantem iuciiabat 

Veróoundu*, a, um, wstydliwy, 
skromny, obyczajny, decot vero- 
cundum esse adoioscentem; umiar¬ 
kowany, Terecundior in postuian- 
do; orator ent iu trausfereiidis 
Terbie rerocundus; poet.: t. rubor 
lub color, rumieniec od wstydu. 

Verendus, a, um, czci godny, sza¬ 
nowny. 

VSreor, rerltus, 2. lękać się, oba¬ 
wiać się, bella, repreheusiouem, 
Tim; także: * tryb. bez. commit- 
tero; 2) szanować, utrum eum 
amid raagis Tererentnr, anamarent; 
metuebant eum serri, Terebantur 

liberi; cujus sic asperitatem Tori- 
tus est, ut-; także z przyp. 2. ne 
tui quidem testimonii veritus; 3) 
być troskliwym, niespokojnym o 
co lub o kogo, z nast. ne lub ut 
lub ne non i tryb. łącz. (porów, 
ue pod c); Tereń se, ne circum- 
veniretur; reroor, ut prodesse pos- 
sit; eo minus reritus navibus (o 
okręty); do qua (Carthagine) non 
antę Tereń desinam, quam-; poet. 
z 4 przyp. i tr. bez. judexque Te- 
rebar, non omnes causam Tincera 

posse suam. 
Ver*iii»e, Srum, i. gwiazdozbiór: 
siedm gwiazd, dżdżownice. 

Vorgo, rersi, 3. nachylać, skl 
niać zwracać ku jaktćj stronie, 
z przyim iu i przyp- ś; 2) o po¬ 
łożeniu: leżeć ku-, rozciągać się, 
z przyim. ad ’ b in i 4 przyp. 
vergit ad scptontńones; 3) o cza 
sie; quo propius nox Tergit ad 
lucern, im bardzićj się zbliża ko¬ 
niec nocy, u póżn.; — przenoś, 
przechylać się, być skierowanym, 
nisi Bruti auxilium ad Italiam tci- 
gere, quam ad Asiam maluisse, 
mus. II) przeeb. nalać, wsypac- 
amoma iu sinus, poet. 

Vergobretus, , m. najwyższy 
urzędnik u Eduów. 

Veridicus,a, um, prawdomówny 
Veristmilis, e, prawdopodobny 
Veri8lmilitudo, tuis, i. prawdo 

podobieństwo 
VeritM, Stis, rzeczywistość praw 
da, magna est vis Teritatis; ło 
qui ad roiuutatem omula, nih.. 
ad Teritatem; Tulgus ei yeritate 
pauca, ex opiuioue multa aesti 
mat; rzetelność, szczerość, otwar 
tość, rustica; sprawiedliwość, pra 
wość, judicicrum; ad tuam ftder • 
et Teritatem confugit. 

VermloM&tus, a, um, sposobom 
mozaiki robiony. 

RI.W. 
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^•naloulus, i, m. robaczek. 
v«rmino, i vermiuor, 1. mii ro¬ 

baki. 
Yermia, is, tn. robak, 
arna, ae, m. i i. niewolnik uro- 

uzouy w domu swojego pana; 2) 
krajowiec. 

Vernaoulus, a, um, domowy, 
swojski, krajowy, festivitas, saper. 

VernIIis, o, niewolniczy, podły. 
Vemlliter, przysl. niewolniczo, 
podle. 

Vemo, are, wiosenną przybierać 
postać, odmlodnieć, burnus rer- 
nat, u poei. i w ogóle u pózn. 
pisarzy. 

Vernula, ae, i j. zdrobn. od 
rerna- jako przym. domowy, swoj¬ 
ski, u poet. i w ogóle u pózn. 
pisarzy. 

Vemus, a, um, wiosenny, tempus, 
3ores. 

Vero, Cnis, m. — Teru. 
Vero, priysł. w istocie, rzeczywi¬ 

ście, prawdziwie, est Tero fortu- 
natus; w odpowiedziach: tak, i 
owszem, vero ac libenter quidcm; 
prowadzi do czegoś ważniejszego: 
nawet, zgoła, uequc proprium cri- 
men ncc tero aliud ejnsmodi; 
enim vero, zaprawdę, zaiste; 21 
spójnik (nie kładzie się ua począt¬ 
ku zdania), zaś, ąuartam Tero 
partem-; initnici vero ejus. 

VeromandnI, orum, m. lud w Gal- 
lii belgijskićj. 

Veróna, ae, i. miasto w Gallii za- 
padańskiej. 

V®rres, is, m. wieprz. 
/erres, is, m. przezwisko Kajusza 
Korneliusza; stąd: a) Yerrius, a, 
um, do WeiTcsa należący i rze¬ 
czom. Verria, ornm, ». święta 
ustanowione w Sycylii przez Wer- 
resa; b) YcrrTnus, a, um, należą¬ 
cy do Werresa, jus (Cyceron mó¬ 
wi dwaznacznio: jus tam nequam 

esse Yerrinusn, w odniesieniu do 
Terrinum jus, patrz nifćj verri- 
nus); rzeczom. Yerrinae, amm, i. 
mowy Cycerona przeciw Werre- 
sowi. 

yerriaus, a, um, wieprzowy, t. 
jus, polewka wieprzowa. 

Verro, rerri, Tersuin, 3. ciągnąć, 
włóczyć, caesariem longa per ae- 
quora; zmiatać, sprzątać, faril- 
lam; quidqnid de Lybicis Territnr 
areis. 

Verraot, ae, z. brodawka;—prze¬ 
noś. wada, mały błąd, uchybie¬ 
nie, postulat, ignoscat rerrucis 
illius. 

Vorruoóaue, a, um. mający wiele 
brodawek; 2) przydomek Kw. Fa- 
biusza Maksyma Kunktatora. 

Verruneo, 5re, wziąć obrót, haec 
benc Tcrruncent populo, niech 
wezmą szczęśliwy obrót. 

Versabilis, e, ruchomy;—przenoś, 
zmienny. 

Versatllis, e, który się łatwo obra¬ 
ca, kręci, acies; — przenoś, obro¬ 
tny, umiejący się zastosować do 
okoliczności, ingenium. 

Ver»ieóIor, óris, mieniący kolor, 
plumae rersicolores columbse; 
pstry, różuofarbny, Testis. 

yersiculus, i, m. wierszyk, epi- 
stolae; wiersz .poetycki, Tersiculi 
euutcs mollius. 

Versiflo&tor, óris, m. składający 
wiersze, poeta u późniejszych pi¬ 
sarzy. 

Versifioo, 1. pisać wiersze. 
Verso, 1. (od verto) często co obra¬ 
cać, kręcić, toczyć, yersant me 
in litore veuti; sc rersare lub 
na str. bier. versari, kręcić się, 
rzucać się, rersabat se in utram- 
quc partem; mundus Tcmtur cir¬ 
ca coeli airem; — przenoś, a) o lo¬ 
sie: zmieniać, fortuna ontnia ver- 
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set; fortuna in conteutioue et cer¬ 
tami ue utrumque yersant; wstrzą- 
ssć, omnium rersatar urna; b) roz¬ 
ważać , roztrząsać, rozbierać w my¬ 
śli, myślćć o czem, in auimis 
aliąuid secum; iu pectore lub 
peołore aliquid; secum yersare 
lub samo r. ze zdań. zależ, rer- 
sate diu, quid raleant Łumcri, 
quid ferre recusent, eadcm uiul- 
tis modis; verba (tlómnczyć): tak¬ 
ie: zmieniać, suara naturam; zwra¬ 
cać, animum in omnes partes, 
per omuia; mentem ad omnem 
malitiam et fraudcm, se iliuc; 
se buc atque iliuc; kuuć, dolos, 
dirum cefas; ej starać się zjednać 
kogo dla siebie, usposobić, rarie 
militum animos castigando adhor- 
taudoque; muliebren animum in 
omnes partes; 2) gonić tu i ow¬ 
dzie, ores (paść); currum in gra- 
mine (jożdzić); na str. bier. być, 
znajdować się gdzie, bawić, prze¬ 
bywać, żyć, wlaśc. i przenoś, in 
Sabinis: apud praefecios regios; 
jti ciarissima luce; cum »liquo; 
apud allquem; inter aliąuos; In¬ 
ter aciem; jutra vallum; in aliquo 
loco; ad solarium; versari alicul 
antę oculns, in oculis omuium; 
alicui ob oculos; yersatur magnns 
error (zachodzi, jest); rersari in 
periculo; in errore; zajmować się 
jaką czynnością, sztuką, umieję¬ 
tnością, oddać się czemu, mićć 
w czeta udział, zawiadowaćczem, 
in caedc, in rapinis, iu bcllo, in 
imperiis, in magistratibus, in ar- 
tibus ingenuis; in veri inrestiga- 
tione; intor arma et studi$ i t. p. 
3) niepokoić, nie dać spoczynku, 
dokuczać, trapić, aliquem; impć- 
ritae multitudinis nunc indignatio 
nunc pudor animos v.; animos spe, 
metn; odiis dotnos, wzbudzać nie¬ 
nawiść; 4) przewracać, aliquid, 

glebas ligonibrs, errat., u poe¬ 
tów. 

Versum, patrz 2 vorsus. 
Ver«ura, ae, i. obracanie, k.ęce- 
uie, przewracanie na drugą stro¬ 
nę; 2) pożyczanie pieniędzy, rer- 
suram faoere, zaciągać pożyczkę; 
TersurS solrere lub dissolrere, za¬ 
płacić dług pożyczonemj skąd inąd 
pieniędzmi. 

1. Vertraa, a,um, imiesł. od yer- 
ro lub verto. 

2. Versus, lub rersum, pnj/sł. i 
przytm. ku, kładzie się po imio¬ 
nach, którym się dodaje ad lub 
in, ad Oceanum wenus proficisci 
jubet; ad Cercinam yersus; in 
Italiam yersus nayigaturus erat; 
in lapide ad nteridieu v. conse- 
dit; in forum yersus; przy imio¬ 
nach miast zwykle samo reisu»: 
Narbonam v., Massiliam r.. Ro¬ 
mans v.; także meridiem v., ver- 
sus eadcm. 

3. Veraua, us, m. ciąg, szereg, 
remorum; iu yersus distulit Pl- 
mos; w piśmie: wiersz, prlmus 
t. legis: multis milibus rersuum; 
wiersz poetycki, rersus Virgiiis- 
nus; v illo Homeri; yersus facere; 
non amplius quaternis quini*?e 
yersibns. 

Versute, przi/sl. chytro, diccre. 
Versutia, ae, i. chytrego, przebie¬ 
głość. 

Vereutiióquus, a, um, ohytromó* 
■wny, wykrętny, poet. 

Versutus, a, um, obrotny, prze¬ 
biegły; chytry, przewrotny. 

Vertex, Tcis, m. wir, zakręt, dat 
sonitnm torlo yertice torrens; 2) 
wierzch głowy: poet. głowa, loto 
yertice snpra est; sublimi feriam 
sidera yertice; 3) biegun kuli 
świata; 41 w ogóle często: szczyt, 
wierzchołek, Aetna®; — przenoś. 
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rertices dolorum, najdotkliwsze 
bóle. 

Vertio6ru«, kręcący się, wirowaty. 
VertSgo, Inis, i. kręcenie w kolo, 
obracanie, cocli, poet. 

Verto, verti, Tersum, 3. zwracać, 
obracać, se rertere lub verti lub 
samo rertere, jako niepTzech. obra¬ 
cać się, zwracać się, wracać, 
z pTzyim. ad lub in i przyp. 4; 
verti me a Miuturno Arpimim rer- 
sus, rertere iter retro, cofać się, 
uazad wracać; gradu vcrso, pede 
rerso. cofnąwszy się; cardinem rer- 
tere, drzwi otworzyć; 2) w znacz 
woj.: aliqnem iu fugam rertere, zmu¬ 
sić do ucieczki; także v. aciem, 
agmina, po6t.; r. terga, tyl po¬ 
dać, uciekać; podobnież: se v. i 
rersnros omnes in fugam; 3) pod 
względem położenia • rozciągać się, 
znajdować się, leżćć gdzie, ab 
orieute ad septentrionem; stąd: 
rersns, ieżący, znajdujący się 
gdzie, skierowany dokąd, mari ad 
occideutcm rerso; amnis nunc ad 
fontes nunc in marę rersns exer- 
cet undas; 4) odmieniać, zmie¬ 
niać, Auster in Africum sc rer 
tit; — przenoś, jussa, mentem lub 
aliquem (czyj sposób myślenia) u 
poet.; rerti lub vertere jako nie- 
przeeh, zmienić się, fortuna jam 
rerterat; rersa et mutata in pejo- 
rem partem sunt omnia; 5) zmie¬ 
niać miejsce pobytu, wynieść się, 
wyprowadzić się skąd, r. solum, 
szczegół, o wygnańcach; przemie¬ 
nić co na co, aliquid in aiiąuid; 
se rertere inb rerti, przemienić 
się. in aquam se r.; se iu omues 
facics, przybierać na siebie wszel¬ 
kie kształty; rerti iu parra am- 
malia; poet.: formam (pod wzglę¬ 
dom kształtu) rertitur oris auti- 
quum in Buten; przekładać pi¬ 
sma, tłćmaczyć, Platonom; anna- 

les ex Graeco in Latinnm •ermo- 
nem, rerti etiam multa de Grae- 
cis; 6) — pTzenoś. a) zwrócić na 
co, skierować, rersa Komam res; 
summa curae in BostaTem rersa 
erat; iu quem tum omnis ciritas 
rersa erat; także: periculnm in 
creditores a debitoribus rerterat; 
rerterat pericnlum in Romanos; 
poet.: cognomeninrisum (w śmiech 
obrócić); obrócić, użyć na co, ex 
ilia pecunia magnom partem ad 
sc; litem in suam rem, przypisać, 
omnium secundorum et adrerso- 
rnm cansas in dcos; uważać za co, 
uznać, poczytać, in prodigium, iu 
religionem, in contumeiiam, in 
cTimen, ritio i t. p.; pod wzglę¬ 
dem skutku: wyjść na co, obró¬ 
cić się w co, alicni in invidiam, 
in perniciem in seditionem; quod 
bene rertat; factum est rcrsnm in 
laudem; b) posunąć kogo, dopro¬ 
wadzić, unieść, rerti ad caedem; 
in admirationem rersns rex; 7) 
skręcać, toczyć, lumina; na str. 
bier. kręcić się, vertitur coelum; 
stąd o czasie: ubiegać, upływać, 
septima jam rertitur aestas; intra 
fiuem anni rertentis; anno rerten- 
te iter confccerat, w ciągu roku; 
na str. bier. u poet kręcić się 
gdzie, uwijać się, być, rerti iu 
mediis catenis; rerti inter pri- 
mos; --- przenoś, zajmować się 
czem, circa hanc consultationem 
rerti; rertebatur in eo, utrum — 
an-, szło o to, czy — czy-; in eo 
res rertitur, na tćm rzecz polega; 
puucto saepe temporis maumarum 
rerum momenta rerti; id totum 
rertitur in voluntate Phiiippi; 8) 
przewracać, terram aratro lub fer¬ 
ro lub ligone; Massica rastris; 
freta rersa lacertis, poet; cadus 
non anterersus, naczynie, z któ¬ 
rego nie nalewano (pełne), poet,; 
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crateras r , wypróżniać, 9) wy¬ 
wracać, obalać, burzyć, aliquem 
Ti, fra\iuos, arccs, rooenia ab 
imo; fiuxas res Phrygias rerterc 
fundo; omnia secum i t. p., u poet.;— 
przenoś, rertit ad estrenmm omnia. 

Vertumnua, i, m. bożek przemian 
pór rocznych; opiekun handlu. 
Przy jego posągu w Rzymie na 
rynku sprzedawano książki, Yer- 
mmnum Janumąue liber spectaro 
vidcris; poet.: Vertumnis natnsini- 
quis, człowiek niestały. 

Veru, u, n. rożen; 2) pocisk, pu- 
gnant mucrone veruque Sabello. 

Verum, spój. przeciwstawia i za¬ 
pewnia razem, rzeczywiście zaś, 
ale jednak; po zdaniach przeczą¬ 
cych, non modo (tantum, solum), 
-veruni lub rerum etiam. uietyl- 
ko, -ale nawet, non modo in cau¬ 
sa, Terom in a!iquo honesto prae- 
sidio spem collocasset; używa się 
także, gdy przerywamy ciąg mo¬ 
wy, przechodząc do innego przed¬ 
miotu, ale, rerum praeterita omit- 
tamus 

Verumtamen, spój. ale jednak. 
Verua, a, um, prawdziwy, rzeczy¬ 
wisty, niezmyślony, gloria, virtus, 
timor, dolor, amicns; rzecanp. ve- 
rum, i, n. prawda, a vero longis- 
sime abesse, być bardzo dalekim 
od prawdy; si verum faten rolu- 
mus; 2) zgodny z rozumem, słusz¬ 
ny, sprawiedliwy, rerum est, jest 
rzecz zgodna z rozumem, słuszna, 
z nast. przyp. 4 i tryb. bez. lub 
zc spój. ut i tr. łącz. mctiri se 
quemque suo pede rerum est. 

Verututn. i, n. gatunek pocisku 
Yerutua, a, um, uzbrojony poci¬ 
skiem. 

Vervex, Ccis, m. skop. 
Vea£nia, ae, i. szaleństwo, nie- 
rozum, extimui, no tos ageret 
resania discors 

Veafinus» a, um, wściekły, szalo¬ 
ny; — przenoś, gwałtowny, okro¬ 
pny, 1'ames. 

Veaoia, ae, i. miasto w Lacyum; 
stąd: Yesclnns, a, um, do tego 
miasta odnoszący się; riectow. Ve- 
scini, orum, ta. Wescynowie. 

Veeoor, vesci, brać pokarm, jeść 
z prż. 6. Numidae iacte et ferina 
carnerescuntur, rzadko z przyp. 4.; 
pecus ad rescendum apta; rcsccn- 
di causa; — przenoś, używać, vo- 
luptatibus; poet.: aura aetherea, 
oddychać, żyć. 

Veaous,a, um, drobny, szczupły, 
cienki, farra, frondes. 

Voaeria, is, ta. rzeka w Kampanii. 
Veaevua, patrz Yesurius. 
Veaica, ae, ż. pęcherz. 
Vesioula, ae, i. pęcherz mały. 
Veaontio, finis, m. miasto w (iallii. 
Veapa, ae, i. osa. 
Veapcsr, eris i resper, eri, gwia¬ 
zda wieczorna; 2) wieczór, primo 
respere i prima vesperi (dom. ho¬ 
ra) w pierwszćj godzinie wieczor- 
nćj; ad lub sub resperum, ku 
wieczorowi; w 6 przyp. przysłów¬ 
kowo: respere lub resperi, wie¬ 
czorem, późno; przysłowie: quid 
resper ferat, incertum est; poet.: 
quid resper serus rehat, sol tibi 
signa dabit; 3) zachód, strona 
zachodnia. 

Vespera, ae, i. wieczór, ad rcspe- 
ram, ku wieczorowi, 

tresperaseo, vesperari, 3. zmierz¬ 
chać się, resperascciite coelo, nad 
zmierzchem. 

Veaperclnue, a, um, wieczorny, 
tempus; si respertiuus te oppres- 
serit hospes; 2) zachodni, regio. 

Veaperugo, luis, i. — resper. 
Vespitlo, Suis, m. grabarz wie¬ 
czorny, nocny, dla ubogich, których 
zwłoki wieczorem były grzebane; 
2) Rzymski przydomek. 
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Wista, ae, i. córka Saturna i bo¬ 
gini Ops, wyobrażająca ogień, bo¬ 
gini szczęścia domowego, czczona 
od Trojan a póżniój odHzymian;— 
przenoś, jćj świątynia, V. arsii; 
ogień, ier liquido ardentem per- 
fodit nectare Vestam. Stąd: Ye- 
stalis, e, tyczący sic bogini Westy; 
sacra, w dniu 9 czerwca obcho¬ 
dzona uroczystość na cześć Westy; 
rirgo V. lub samo Vestalis, dzie¬ 
wica Westalska, Westalka, kapłan¬ 
ka Westy: było ich z początku 
cztery, później sześć; strzegły 
ognia nieustającego w świątyni 
Westy; poet.: Yestales oculi, nie¬ 
winne. 

Veater, vestra, yestrum, wasz, wa¬ 
sza, wasze; rzeciow. de restro im- 
peudite, z waszego majątku; odio 
vestro, z nienawiści ku wam. 

Veatibulum, i, n. przedsionek; 
w ogóle: wstęp, wejście, orbis, 
castrorum, sepulcri: vestibulum 
eisontnis serrat, wstęp do krainy 
podziemnej; in yestibulo Siciliac, 
na wstępie do Sycylii; — prze¬ 
noś. początek, wstęp mowy, ve- 
stibula Łonesta ad causam. 

Vostigium, ii, n. ślad nogi, stą¬ 
pienie, vestigia facere, ponere, 
iść, wstępować, wchodzić; figere 
preinere, zatrzymać się; yesligiis 
aliąuem sequi lub consequi, iść 
w Sad za kim; podobnież: yesti- 
giis iustare; także: ślad zwierząt, 
auium, unguiae; trop; 2) stopa, 
podeszwa, a yestigio ad ycrlicem, 
od stóp do głowy; także: vestigia 
yerberum, ślady, znaki; — prze¬ 
noś. o naśladowania vestigia ali- 
cnjns perseąui; yesligiis ingredi 
patriis; cecha, znak, znamię, po 
których można co odkryć, urbis, 
itineris, fugac, proclii, humani 
cnitus, servitutis, sceieris, avari- 
tiae; 2) miejsce, gdzio się zostaje, 

stanowisko, eodem Testigio ma- 
nere; in suo Testigio mori maile 
qaatn fagere; także: in Testigiia 
hujus orbis; — przenoś, aj sta¬ 
nowisko, siedlisko, in animi no- 
tione tanąuam in yestigio ropone- 
re ałiquid; bj moment, restigium 
iemporis; stąd: e lub cz lub iu 
yestigio, natychmiast, eodem ye¬ 
stigio, w tymże momencie. 

Vostlgo, 5re, śledzić, szukać, al- 
te yestiga oculis; causas rerum; 
2) wyśledzić, znaleźć, perfugas. 

Vestimentum, i, n suknia, odzież, 
calccos et yestimenta mutavit; ve- 
stimenta dabat pretiosa; 2) po¬ 
krycie, Icctus vestimentis stratns. 

Vestlnl, orum, m. lud w Italii; 
stąd: Vestlnus, tyczący aię We- 
stynów. 

Vestio, 4. odziewać, minus benc 
Testitus; te muricae tinctae la- 
nae yestiant; yestitnm esse pelli- 
bns; — przenoś okryć, terra ve- 
stita floribus; montes vestiti sil- 
vis; zasadzić, Tabumum olea; 
osłonić, natura oculos meinbranis 
yestiyit; przyozdobić, inrenta o- 
ralioue v. 

Veetis, is, i. suknia , odzież, yeste 
aliąuem contcgere, spoliare; Te¬ 
stem mutare, odmienić odzież al¬ 
bo przywdziać żałobę; 2j pokry¬ 
cie, kobierzec, restis stragula lub 
samo ?., tincta super lectos can- 
deret vcstis eburnos. 

Vestitus, us, m. odzienie, suknia, 
yestitum mutare, przywdziać ża¬ 
łobę: ad yestitum suum redire, 
złożyć żałobę; 2) — przenoś, po¬ 
krycie, vestitus yjridissimus ripa- 
rum; vestitns densissimns mon- 
tium; ozdoba, concinnitas senten- 
tiarum yestitu orationis ornata. 

Vesulus, i, m. góra na granicy 
Liguryi 

Vesuviu», ii, lub Vesevus. i, m. 
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gin wulkaniczna w Kampanii; 
pn&M. Ves«vo jugo. 

V«*ei>anusi a, um, stary, dawny, 
hostis; milites vet. łub samo re- 
terani, starzy, wysłużeni, doświad¬ 
czeni żołnierze; stąd: legio T-, 
składający się z żołnierzy wysłu¬ 
żonych. 

Voterasoo, veter5vi, 3. starzeć się. 
Veter6tor, Sris, m. doświadczony, 

biegły w czćm, in causis prira- 
tis; 2) stary frant, szalbierz. 

Veteratórie, przysb. chytro, po 
szalbiersku, dicere. 

Veteratórlus, a, um, chytry, prze¬ 
biegły, ratio dicendi. 

VeSairta.ua 4 a, um, do pociągów 
należący; stąd: Teterinarius, a, 
um. odnoszący się do bydląt po 
ciągowych, roboczych, medicina, 
sztuka leczenia bydląt, wetery- 
narya, 

Veterl», przyp. 2. od retus. 
Veternóeu«, a, um, letargiczny; 
ospały. 

Veternus, i, m. starość, 2) śpiącz¬ 
ka; 3) gnuśność, lenistwo, nec 
torpere passus sum regna veterno. 

Vetitum, i, n. zakaz, rzecz zaka¬ 
zana, nitimur in yetitum; contra 
vetitum. 

Veto, vetui, vetltum, 1. zakazywać, 
zabraniać, nie pozwalać, z tryb. 
bez. (czyn. lub Mer.jak przy sł. ju- 
beo); lub z i przyp. i tryb. bez., 
castra vallo mumii yetuit; vetuit 
ad eum quemquam accedere; ze 
spój. ne i tryb. łącz. lub samym 
tryb. łącz. cur yetas, ne quis. re- 
lit; yetabo, sub iisdem sit trabibus, 
u poet. i pózn. pisarzy w ogóle; 
także: z 4 przyp. osoby lub rze¬ 
czy yetuit me tali voce; retaie 
bella, majora i t p.; nastr. bier.: 
ut a praefecto morum Hasdrubal 
cum so yetaretur esse, że Has- 
drubalowi było wzbronione; aota 

agimus, quod yetamur veter« pre- 
yerbio (dom. agere); retor fatis; 
poet: tarrae yetilae- samo rato 
używane od trybunów ludu jako 
oznaka ich sprzeciwienia się; les 
jubet ant ret&t; si yetat auBpi- 
ciuni. iami. 

Vettónea, um, m. lud w Luzy 
Vetulua, a, um, podstarzały, gla¬ 
diator, equus, cornii; rztcrjun. 
yetulus, staruszek, vetula, sta¬ 
ruszka. 

Vetue, retćris, stop. wyi. yeterior, 
najwyż. yetenimus, stary, paren- 
tes, seuatores, nayes; dawny, con- 
snctudo; fama yeterum malorum; 
yindicare yeterem injuriam; rze- 
ciow. a) reteres, um, m. przod¬ 
kowie; u póżn aut.: dawni staro¬ 
żytni pisarze, b) Veteres, um, i. 
dawne sklepy wekslarskie na ryn¬ 
ku w Bzymie. 

Vetusta«, atis, i. starożytność, hi¬ 
storia nuncia yetustatis; contra 
omnia yetustatis eiempla; 2) dłu¬ 
gotrwałość, dawuość, possessionis, 
quae yetustati condita mandentun 
quae mihi videntur habitura etiaa 
y etnstatem; dawna zażyłość, przy¬ 
jaźń, conjuncti yetustate, officiił, 
benevoleutia; magna est vis ye¬ 
tustatis, cousuetudinis; długie do¬ 
świadczenie, ingenio, yetustate 
artificio tu facile yioisti; 31 po¬ 
tomność, de me nulla unquam 
obmutescet yetustas; si Udem taa- 
to oper! est latura ceiustas. 

Vetustus, a, um, dawny, od da¬ 
wna trwający, mos; hospitium; 2) 
starożytny, scriptores; 3) przesta¬ 
rzały, multo tamen yetustior et 
horridior ille 

Vexatio, ónis, gwałtowne wzru¬ 
szenie , wstrząśnienie; 2) przykrość, 
yulneris; trapienie, corporis; 3) drę¬ 
czenie , zło obchodzenie się Z kim, 
sociorum. 
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VexJtor, Eris, m. dręczyciel, na- 
ruszający spokojność, reipublicae, 
arbie. 

Troi’, patrz ve!io. 
VexlUarius, ii m. chorąży, w licz. 
mn. vcxillarii, w czasach cesar¬ 
stwa, żołnie:ze wysłużeni, którzy 
od zwykłych robót żołnierskich 
byli wolni, wieli swoją chorą¬ 
giew i stanowili część legionu. 

VaxiUum, i, n. chorągiew woj¬ 
skowa, 2) żołnierze należący do 
jednćj chorągwi, reiillum centum 
octoginta eta milites erant; 3) 
chorągiew czerwona, którą nad 
namiotem wodza rozwijano jako 
znak do hoju, vexillum propone- 
ro, tollere. 

V*xo, 1. mocno poruszać, wstrzą¬ 
sać, reuti roiant nu bila; raier,— 
przenoś, trapić, dręczyć,sollidtu- 
ao rexat impios; niepokoić, hostes: 
rabować, pustoszyć, fana, agros; 
niszczyć, psuć, cititatismores. 

Via, ae, ż. droga, gościniec, mi- 
litaris, Appia; także: ulica, przej¬ 
ście, sacra: per omnes vias in fo¬ 
rum curntur; — przenoś, a) dro¬ 
ga, viam aperirc potentiae, luxu- 
riae; de via decedere: b) sposób, 
środek, zręczność, habet certam 
viam: via agendae rei; viam frau- 
dis inire. unam viam salut! esse 
ratus; c) metoda, prawidło, spo¬ 
sób, witae; per emnes rias leti; 
discendi; vis, porządkiem, meto¬ 
dycznie, dicere, disputare, pro- 
gredi; 21 droga, podróż, viam fa- 
cere, podróżować; v. mnltornm 
dierum; fessns de via; de via lan- 
guere; inter viam, podczas podró¬ 
ży; via bidui, tridui, podróż dwu¬ 
dniowa, trzydniowa, 

Vtirius, nm, tyczący się dro¬ 
gi, lex (w przedmiocie poprawie¬ 
nia dróg). 

Vlsticus, a, um, podróżny, do 

drogi należący; neezotr. riaticum, 
i, w. a) pieniądze na podróż; h) 
pieniądze żołnierskie oszczędzone 
w czasie sinźby, lub ze zdobyczy. 

Vlator,6rlg, m. podróżny; 2) ro¬ 
dzaj slng publicznych przy urzę¬ 
dnikach wyższych. 

Vibex, Icis, m. siniak, pręga, bli¬ 
zna, szram, znak od uderzenia. 

Vibiua, ii, m. imię Rzymskie. 
Vlbo, ónis, i. miasto Brucyów, da¬ 
wniej Hippo zwano, Yibó Yalen- 
tia; stąd: Yibonensis, do Wibony 
odnoszący się; porów. Valentini. 

Vibro, 1. nadawać ruch drżący, 
chwiać, wstrząsać, membra, ve- 
stes, crines, u poet.; 2) ciskać, 
miotać, wywijając rzucać, hastas, 
81C&S, tela, jaculnm, fułmina-.ri- 
br&tus ab setliere fu Igor, poet.; 
3) drżeć, drgać, tres vibrant lin- 
gu&e; 4) o przedmiotach blask 
wydających: migotać, iskrzyć się, 
lśnić się, vibrans gladius; marę, 
quia a sole colluret, albeseit et 
vibrat; — przenoś, o świetnej, sil— 
nej, piorunującćj wymowie:. De- 
mosthenis non tam ribrarent ful- 
mina, nisi numeris contorta fer- 
rentur; orano Tibrans 

V5buiHu8, a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu 

Vibumum, i, n. kalina. 
Vlcłnua, a, um, mieszkający na 

wsi- rzecitno. mieszkaniec wsi. 
Vic« Fota, także Vica et Pota, 
ae. ć. bogihi zwycięziwa. 

Vloftrius, a, nur, namicstniczy, 
zastępujący miejsce, fides amico- 
rum: rteezow. aj zastępca, namiest¬ 
nik; i) podwładny niewolnika, vi- 
carius est, qui serro paref. 

Vie&ttm, pnt/sL ulicami, porząd¬ 
kiem ulic, ambire; po wsiach, 
habitare. 

VIoe, Tiocm, patrz ricis. 
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Vlcenfirius, a, nu, zawierający 
dwadzieścia. 

Vic6nl, ae, a, po dwadzieścia •ń- 
cenos annoa permanent 

Vioeaim&riua, a, um, tyczący się 
dwudziestej części. 

Vieesimus, a, um, dwudziesty; 
nectme. ricesima, ao, i. dwudzie¬ 
sta część jako podatek, oplata. 

Vicitia, **, i. miasto w wyższej 
Italii. 

Vioiea, przytl. dwadzieścia razy. 
Vicin4Us, e, sąsiedzki, ad ricina- 
lem asom. 

Tioiab, ae, f. sąsiedztwo, bliz- 
kość miejsca; poet.* sąsiadzi, ri- 
det hunc ricinia tota; u póżu. 
pis. podobieństwo. 

Vlalnitu, fttis, i. sąsiedztwo, 
biizkość miejsca, in Umbria atrjue 
in ea ricinitate; sądedzi, prin- 
ceps Ticinltatls. 

Violnus, a, um, sąsiedzki, blizko 
mieszkający, znajdujący się, terra 
vicina mibi; neczow. sąsiad, są¬ 
siadka, omnes riciui oderunt; — 
przenoś, blizki,nadchodzący, zbli¬ 
żający się, mors; podobny, zbli¬ 
żony, dialecticorum scientia ricina 
eloąnentiae. 

Viois, jako przyp. 2. ricem przyp. 
4. vice, 6; w Ucz. mu. przyp. 1. 
j 4. rices, 3. i 6. vicibus, r. i. 
zmiana, kolej, in ricem, lub in- 
ricem lub samo ricem, na prze- 
miau, jeden po drugim, wzaje¬ 
mnie; per rices, kolejno, z kolei; 
2) n poet.: ios, zmiana losu, re- 
gis, fortunat; nart riccm saepe 
doleo; takie w odniesienia do 
walki: ritare rices Danaitm, uni¬ 
kać bitwy; 3) wzajemność, wy- 
wzajemnienie się, wzajemna przy¬ 
sługa, zawdzięczenie, riccm offi- 
cii praesentis; reddere vicem me- 
ritis i Ticem referre, poet.; ricem 
saeritiae reddere, wywzajemnić 

oię za okrucieństwo; 4) miejsoe, 
urząd, obowiązok, powołanie, czyn¬ 
ność, ne sacra regiae vicis dese- 
rerentur, missis in riccm carum 
qninqne milibus, na ich miejsce; 
fungar rice cotis; 5) stroua, suam 
ricem officio fnnetus, ze swojej 
strony; 6) raz, plus rice sunplici- 

Wloiesizn, frzytl. znowu, na od¬ 
wrót, versiquo ricissim Rutuli 
dant terga; calescere rei aprica- 
tione rei igni, aut ricissim um- 
bris aquisre refrigerari; wzaje¬ 
mnie, bano reniam pctimusqne 
damusque ricissim; ago farę vi- 
cissim. 

Vlclssitfido, Tnis, i. zmiana, ko¬ 
lej, fortunae; wzajemność, officio- 
rum. 

Victima, ae, i. bydle na ofiarę 
przeznaczone, ofiara; — przenoś, 
se rictimam praebere, stać się 
ofiarą. 

VIctim*rius, ii, m. ofiarnik, po¬ 
sługacz przy ofiarach. 

Viotoaii, orum, n. szczep Wizy¬ 
gotów nad Dunajem. 

Victor, óris, m. zwycięzca, Roma- 
ni ox ea pugna rictorcs eiccsse- 
runt, jako zwycięzcy: często w ap- 
pozycyi: rictor eaercitns;— prze¬ 
noś. ten, który cci swój osiągnął, 
rictor proposid; r. Sinon; 2) Vic- 
tor, Rzymski przydomek. 

Victória, ae, ś. zwycięztwo tak 
w wojnie, jako toż i w innych 
względach, rictoriam referre ex 
Łostc, victoriam gloriosam conso- 
qni; 2) Yictona, bogini zwycięz- 
twa i jćj posąg. 

Victoriatu«, us, »n. pieniądz sre¬ 
brny z wyobrażeniem bogini zwy- 
cięztwa, wartości pół denara. 

Vlctorlóia, ae, i. maiy posąg bo¬ 
gini zwycięztwa. 

Victrlx, Icis, i. Zwyciężyciclką, 
rictricos Atbenas foro; pnymiu- 



VictUB Vldeo 932 

tnik, victricia arma, bron zwy¬ 
cięska, yictrices literae, z donić- 
siem o zwycięstwie. 

Viotu«, a, urn, i miesi, od vinco. 
Viotue, us, m. (od vivo) sposób 
iycia, qni eum a pristino victu 
deducerent; 2) żywność, pożywie¬ 
nie, pokarm, arma quaeque ad 
victum pertinebant; quotidjaaum 
Yictum remoTeri jussit; wictu uti; 
victum quaerere, rogare. 

Viculua, i, wioseczka, miasteczko. 
Vicus, i, m. ulica czyli plac za¬ 
budowany domami, Cyprius, Tus- 
cus; 2) wieś, miasteczko, V. Au- 
gusti, V. Julius. 

Vidólieet, przysl. zapewne, oczy¬ 
wiście, naturalnie; 2) w znacze¬ 
niu ironicznem. rozumie się, na¬ 
turalnie , homo v. timidus et per- 
modestus Yocem consulis ferre 
non potuit. 

Viden' sr: vldesne, poet. 
Video, vidi, vlsum; 2. widziść, 
beae oculis, longe. longius, acri- 
ter; poet.: obudzić się, jamque 
videnti tempora pingit, przebu¬ 
dzonemu; ujrzeć; zoczyć, spo- 
strzedz, aLiquem lub aliquid lub 
z 4 przyp. i tr. bez.: ahquem 
z unieś? cz. terażn.; widzieć, do¬ 
żyć, doczekać się, ex multis die- 
bua, quos in vita celeberrimos 
laetissirnosąue liderit; neque m 
tam multis anuis cujusquam ex 
6Ua stirpe fuuus vidit; suo toto 
consulatu somnum non vidisse; 
clanssimas rictorias aetas nostra 
Yidit; —przenoś aj o innych zmy¬ 
słach; mugire Yidebis terram, usły¬ 
szysz, poet.; w odniesieniu do 
umysłu: widzieć, spostrzędz, po¬ 
jąć, aliquid animo v. lub samo 
Yidere; aliquem lub aliquid in 
somuis, per somnum, per quie- 
tem; somnia v., mieć widzenie 
we śnie; in futurum; plus; z nast. 

4. przyp. i tr. bez.: Yidit ee ma- 
guo fore periculo, nisi-; etsi non 
eąniim locum videb*t suis; ze 
zdaniem względnćm: quum, quid 
potissimum ritarent, non Yiderunt; 
b) na str. bier. zdawać się, mićć 
pozór, uchodzić za co, nisi ad se- 
yeritatem propensior Yideretur; 
quod utile Yideretur; quae qui- 
busdam admirabilia ridentur, hoc 
louge alio spectabat, atque ride- 
ri volebant; z tr. bez. lub z prz. 
1. i tr. bez. lub z 4 przyp. i tr. 
bez, amens rnihi fuisse videor, 
non mihi Yidetur, ad beate viven- 
dum satis posse cirtutem; si tibi 
yidetur, jeżeli jesteś tego zdania, 
jeżeli to uważasz za dobre; tibi si 
Yidebitur; ubi visum est i i p. 
quum tempus est visum rei ge- 
rendae; quao visa sunt; często 
przy ogłaszaniu rozporządzeń se¬ 
natu lub urzędników używano slo- 
wa Yideor, ażeby pokazać skro¬ 
mność w zdaniach i uniknąć nie¬ 
nawiści rozkazującego tonu: majo- 
res uostri roluerunt, quae jurati 
judices cognorissent, ea non ut 
esse facta, sed ut videii pronuu- 
cisrent; consul adjecit senatus 
consultnm, Ambraciam non vide> 
n Ti captam esse; pronunciat 
Sthenium literas publicas corru- 
pisse videri; 2) przypatrywać się, 
oglądać co; — przenoś, rozważać, 
roztrząsać, brać pod rozwagę, ipse 
viderit; aliquid lub zc zdaniem 
względnćm albo pytającem: nunc 
ea Yideamus, quae contra dispu- 
tari solent. vide, quo me indu- 
cas; de ahqua re; 3; zobaczyć się 
z kim, Yidebis hominem; postarać 
się o co, przysposobić co, ali- 
quid videamus cibi; ut prandium 
nobis yideret; — przenoś, mieć co 
na celu, zmierzać do czego, majus 
quiddam; Gamillus in utraque 



VIduft Vigl ntiviri 

Yestra fortuna su am gloriain Yidct; cy, czujny, canes, custodia; tzc~ 
troszczyć się o co, mieć o czćm czole, stróż, yigiles ejus loci; 
staranie, dbać o co, negotia mea przenoś, ocali, lucemae, ignis 
yidebis; yidendum sibi esse aliud curae, u poet. 
consilinm; ze spój ut i tr. łącz. Vigilanst tis, czuwający, czujny, 
ut narem idoneam habeas, diii- oculi; 2) pilny, troskliwy, prze- 
genter ridebis; także: yideris, zorny, consul. _ 
quemadmodnm his satisfeceris; ze yigilanter, przysl, czujnie, bacz- 
spój. ne i tr. łącz.: uważać, strzedz nie. starannie, troskliwie, adml- 
się, obawiać się, mieć się na bacz- nistrwe provinc;am. 
ności, ridendum est, ne obsit be- VigUantia, ae, czuwanie, nie- 
nignit&s; hoc yide, ne contume- zmordowana pilność, troskliwość, 
liosum sit. Vigilaxf Łcis, czuwający; — prze- 

V|du&» ae, i. patrz viduus. noś. cnrae, ciągle niepokojące. 
Vlduitaa, Stis, £. owdowiałość. ae, z. czuwanie, niespa- 
Viduo, 1. pozbawiać, ogołacać, nr- nie, Demosthenis yigiliae; 2) straż 
bem ci u bas; foliis Yiduantur or- nocna, rigilias agere; v;. noetnr- 

nae; 3) czas odbywanej straży 
nocnćj, u Rzymian czwarta część 

ni, poet. 
Viduua9 a, um, pozbawiony cze- f 1UUUI, k , utu, jłUŁwaniułij WŁ' --j » --■>. , . \ 

go, wyzuty, z przyp. 6 lub 2 lub nocy, stąd: prima, secunda i t a.; 
z przyim. a i przyp. 6 u poet. 4) żołnierze na straży będący, v. 
lucns yiduus a lumine Phoebi; crebras ponere, disponere, cir- 
pectus amoris; 2) owdowiały, o- cuire; urbs Yigilii9 munita; 
wdowiała; rzeczow. wdowiec, wdo- przenoś, troskliwość, pilność, czu¬ 
wa; nieżonaty, niezamężna; 3) o wanie nadczćm, ut yacuum popu- 
drzowacb, do których winorośle lum Romanum mętu nostra vigi- 

nie są przywiązane, arbor, poet. 
patrz caelebs. 

lia redderemus. 

Vletns, a, nm {poet. także: viE- 
tns), zwiędły, skurczony, zmarsz¬ 
czony, membra. 

Vienna, ae, i miasto w Gallii 
narboneńskiej. 

Vigeo, Tigui, 2. być czerstwym, 
silnym, rzeżwym, zdrowym na 
dnszy i na ciele, rigent in cor- 
pore Tires; riget aetas; rigere mc- 
moria; — przenoś, być w stanie 
kwitnącym, świetnym, być sta¬ 
wnym, mieć powagę, dom stabat 
regno incolumis regomqne vige- 
bat conciliis; magnae rignere My- 
cenae; vigcbant studia rei mili- 
taris. 

vtsilo, 1. cznwać, nie spać. us- 
qoe ad lncem; ad multam noctem; 
de molta nocte; ad ipsnm manę;— 
przenoś, a) Inmina rigilantia (świa¬ 
tło na wieży z latarnią); cnrae ri- 
gilantes, troski ciągle niepokoją¬ 
ce, poet.; i) czuwać nad czem, 
mićc staranie, być troskliwym, pro 
aliqoo; ze spój. ne i tryb. łącz. 
rigila, ne tnam cansam deseras; 
2) poet. przeeh. nieśpiąc czas prze¬ 
pędzić, nocies tlgilantur; czuwa¬ 
jąc wykonać, rigilati labores; quae 
rigilanda riris. 

Vlgintl, dwadzieścia. 

Vigeaimus, patrz ricesimus. 
Vigil, rigllis, czuwający, nieśpią- 

VłgintiTiri, oi um, m. zgromadze¬ 
nie dwndziestu mężów ustanowio¬ 
ne od Juliusza Cezara do rozdzie¬ 
lenia grantów w Kampanii między 
ubogich obywateli; stąd: vigiuti- 
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łfej •», m. urząd dwudziesta 
mężów. 

Vi*or» ifris, sil* żywotna, żywość, 
dzielność, igneu; est lllis rigor, 
eniinl, ingenii; jułentis et petrius 
Tigor, 

VlUs, e, tani, frumentnm;—prze¬ 
noś. malćj wartości, lichy, mało 
znaczący, obojętny, o żyjących i 
nieżywotnych przedmiotach, sl tł- 
bl ńle est aort; Inter rilia habc 
re; poet: łatwy do nabycia, pha- 
•elus, poma. 

VlUta», stia, ś. taniość, niua ce¬ 
na, annonae; in filltate, przy ntz- 
klch cenach; aunns est in viiita¬ 
tę, w tym roku jest wszystko ta¬ 
nie; Tilitas in rendendis, taniość 
w przedawanln; — przenoś, mj 
nula wartość, nikczemność, car- 
poram; b) lekceważenie, sui 

Viltt«r, prryst tanio; — przenoś, 
wilissime natus, a nizkiego bar 
dzo rodu. 

Vtlla, ae, i. dom wiejski, posia¬ 
dłość wiejska, folwark; 2) Villa 
publice, dom rządowy na poin 
Marsowem. 

VtUloo, tire, zajmować się gospo¬ 
darstwem wiejskićm. 

ViUIous, a, um, do posiadłości 
wiejskiej należący; rztczoic. Yilli- 
cus, i, m. dozorca gospodarstwa 
wiejskiego, wiódarz; rillica, ae, 
i. dozorczyui, szafarka. 

VIU5aus, a, um, kosmaty, kudłaty. 
VUlńla, ae, i. mała posiadłość 
wiejska. 

ViUua, i, m. długa sierć Zwie¬ 
rzęcia, kudły. 

Viraen, Inis, *. pięt, rózga, ga¬ 
łązka giętka, lentum; poet: rzecz 
upleciona, kosz, qncrnum. 

Vlmentum, i, n. — Timen. 
VlmintJia, e, wydający giętkie 
pręty gałązki przydatne do wy¬ 
platania; stąd: Yiiainalis collis. 

jwlen z siedmiu pagórków Rzymu, 
od rosnących tam dawniej krze¬ 
wów wierzbowych tak nazwany, 

VlmInotu, a, um, z gibkich ga¬ 
łązek, pręcików zrobiony, rtmi- 
noa tegumenta guleis im po sita: 
crates. 

Vin*~Tisne, od rolo. 
Ylrutoeua, a, um, winny, od wi¬ 
na; rzectow. Tinacoum, 1, n. ją- 
derko winnój jagody; takie rina- 
ooa i Tinacoum, wytłoczyny * win¬ 
nego grona. 

Vln4Ua, e, winny, tyczący się wi¬ 
na; Yinllia, lum, n. uroczystość, 
podczas którój wino Jowiszowi 
ofiarowano, 22 kwietnia i 18 sier¬ 
pnia. 

Yiairtaa, a, um, winny, należący 
do wina; neanno. Tiaarium, ii, 
n. naczynie do wina. 

VlnaibłUat e, łatwy do pokonania, 
dający się zwyciężyć. 

Ylnoto, Tinri, vlnctum, 4. wiązać, 
przewiązać, otoczyć, ioenum, pe- 
des soleis; sur* cothnme alte: 
tempora noris floribns; poet.: bo- 
res tincti conma wittls; 2) krępo¬ 
wać, manut post terga; aliquem 
Tinctnm reduci jussit ad domiuum; 
ąua ?inctnm antę se Thyum age- 
bat; tribus catenis riuctus; — 
przenoś, ująć, zmorzyć, Tinctos 
somno truoidandos tradidere; krę¬ 
pować, Yitis (riuum) olim yinctu- 
ra llnguam, poet; oczarować, lin- 
Eoas et ora, poet; zobowiązać, 
skrępować, rinctus obsequio; ejua 
religioni Tinctus; wzmocnić, za¬ 
bezpieczyć, oppida praesidio; o 
mowie: spajać, ściśle połączyć, 
nadać tok przyzwoity co do szy¬ 
ku wyrazów, sententias, verb»; 
membra or&tionis numeris: poe- 
nu Tiuctum; ograniczyć, ukrócić, 
powściągnąć, utrzymać w porząd¬ 
ku, sereris legibus aliąuid. 
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Vlneo, Tlci. rictum, 3. zwyciężyć, 
otrzymać zwycięztwo, pokonać, 
omnes gran proelio; urbem pu- 
guando; alnjuem in certamine; 
rictus, pokonany; — przenoś, a) 
opanować, stać się panem czego, 
u poet.: viribus ramom; aeąuora; 
o pochodniach: noctcm flammis, 
rozpędzić ciemność nocy; o drze¬ 
wie: multa secoia darando, prze¬ 
trwać; o urodzaju: pro rento hor- 
rea, przepełnić stodoły; vivendo 
vici mea fata, żyłem zbyt dlogo, 
nad zakres dni mnie przeznaczo¬ 
nych; rictus somno, sopore, zmo¬ 
rzony snem; ubi a^ra vuicere sum- 
mum arboris haud nllae jaćtu po- 
tneru sagittae, żaden rzut strzał 
nie mógł przewyższyć szczytu 
drzewa; bj pokonać, przezwycię¬ 
żyć, animum, radonem, natutam 
studio, difficultates, iuridiam, 
iram, superbiam i b p.; rincit do¬ 
lo? consilium; spes metum i t. p.; 
o osobach: zmiękczyć, zmienić 
czyje myśli, do ustępstwa skło¬ 
nić, zniewolić, aliquem; rictus 
consilio, ricta literis; rictus pa- 
tris precibns, także: aliquemznast. 
ut i tryb. łącz.; często: rictus, 
powodowany, uniesiony, nmore, 
ira, poenitentia, officio, necessi- 
ute i t. p ; poet.: rictus animi, 
uniesiony żądzą; ej pizowyższyć, 
celować, terrae magnitndinem; o- 
pinionem, ezspectacionem omuium; 
omnes cura, vigilantia, patientia, 
calliditate et celeritate ingenii, su- 
periores gloria; ceteros eioquen- 
tia; ahquem pnlćbritudine, studio, 
odio; d) dowieść, przekonać, z 4. 
przyp. i tryb. bez. id me cupere, 
dieendo rlncere non possum; en, 
z uast. zdaniem względnćm; hoc, 
z uast. ut i tr. łącz.; 2) nieprzech. 
mićć wyższość, przewagę, zwy¬ 
ciężyć w wojnie; r. acie, bello 

proelio tnb samo rincere; poet: 
bella, Oiympia (na igrzyskach 
Olimpijskich); przez co, jakim 
sposobem: elephantorum auzilio, 
opsribus, rirtute i t p.; u piżn. 
pis., rincendo per bella gravissi- 
ma usque ad Oceanom Britanni- 
cum prooessit, gdy w ciągu walk 
uporczywych otrzymał przewagę; 
w sporze sądowym; wygrać (o po¬ 
wodzie: jndicio, sponsicne r.; o 
pozwanym. judioium, sponsionemi 
stąd także: ricit in croaOTo sen- 
tentia, zdanie wzięło przewagę; 
ricit in senatu pars illa; ricimus, 
wygraliśmy, dopięliśmy zamierzo¬ 
nego celo, spełniło się nasze ży¬ 
czenie, cui si in urhe tuto esso 
licebit, ricimus; vioisti, przyzna¬ 
ję ci słuszność, dobrze mówisz. 

Vinoulum i vinclum, i, n. to co 
służy do wiązania, przewiązka, 
powróz, lina, nodos et rincula 
iinea rupit; tunicarum vincla re- 
Iaxat; kajdany, rincla lerarc; wię¬ 
zienie, in rincula conjicere, du- 
cere; e vinculis publicis effuge- 
re; — przenoś, a) to co hamnje, 
powściąga, więzy, hamulec, ex 
corporis rinculis crolarc: v. cupi- 
ditatis. b) związek, spójuia, mol- 
lit penuarum nncula, ceras; vin- 
cnlis propinquitatis coujunctus: v. 
Mai; beneficitim et gratia sunt 
rinoula concordiar. 

Vindślioi, orum, m. lud Germa¬ 
nii nad Dunajem na północ wzglę¬ 
dem Retów. 

Vlndómia, ae, i. winobranie; poet: 
winogrona, coqnitur rindemia 
sazis. 

WindemUtor, fi lis, >», utrzymują¬ 
cy Winnicę, trudniący aię wino¬ 
braniem, winiarz. 

Vtndemióla, aa, i. miłe winobra¬ 
nie, — przenoś, grosz ciężko za¬ 
pracowany, omnes mess rindemio- 
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Im 00 resern, ut illud subsidium 
senectutis. parem. 

VIndenutor, = Yindemiaior. 
Vindex, Icis, ». i i. obrońca, wy¬ 
bawca, wybawicielka, oswobodzi- 
ciel, oswobodzicielka, aeris alie- 
ni, iujuriae, pericuii, libertatis, 
majestatis; nisi dignns Tindice no- 
doa incidcrlt, jeżeli nie zajdzie 
ważna przeszkoda, niebezpieczeń¬ 
stwo wymagające odpowiedniego 
wybawcy; 2} mściciel, nścldelka, 
Foriae rindices facinorum; v. con- 
jurationis. 

Vindlo4tio, Sals, i. sądowe docho¬ 
dzenie, poszukiwanie prawa do ja- 
Łićj rzeczy, obrona w tym przed¬ 
miocie. 

Viudiciafa, arom, i. sądowe po¬ 
szukiwanie prawu do jakićj rzeczy, 
lis Tindiciuum; 21 wyrok sędzie¬ 
go w tym przedmiocie. 

VłndIeo, 1. sądownie dochodzić 
jakiś) własności, domagać się cze¬ 
go prawnie, np. wolności niewol¬ 
nika; stąd: wyzwolić ze stanu nie¬ 
wolniczego, in libertatem; aliquem 
ad suos; aiiąuem ab aliquo; w o- 
góle a) domagać się, upominać 
się o co, przywłaszczać sobie co, 
nonnalla ab imperatore miles, plu- 
lims Tero fortuna ńndicat; Chii 
suwa (Homerem) vindicant; yideor 
id meo jurę Yindicare; omniapro 
euis; decus belL ad se; slbi re- 
gnum; Syriam sibi; albo: uwol¬ 
nić, oswobodzić, patrism a ser- 
Titute in libertatem; b) wziąć 
w opiekę, bronić, zachować, ali- 
quem a rerberibus, ab unco, a 
crucis tenore, a molestia, a labo- 
re, a periculo i t. p. se de ali- 
quo; aomum suam a solitudine; 
terram a popnlationibus; ab hac 
neccssitate fos fortuna Tindicat; 
2) karać, doium malum tegibus; 
maleficla aceirime, seditjonem; 

consenmonem improborum; conju- 
r&tiones; stąd: md. in aliquem; 
także: samo Tind., nisi tos Tindi- 
catis; mścić się, conatus perditos 
alicujus; patris mortem; injurias 
suas mann; ad tnjuriam soceri 
mdicandam: interitum alicujus; 
in quos eo gr&Tius Caesar Tindi¬ 
candam statuit: in illo injuńam 
soluti foederis; offensas suas en?e. 

Vlndicta, ae, i. zemsta, faciiis 
Tindicta est mihi; 2) oswobodze¬ 
nie, uratowanie, ritae hujus; li- 
bertatis; 3) obrona, legis; 4) pięt, 
laska, którą pretor dotykał się 
niewolnika przy udarowaniu go 
wolnością. 

Vinea, ae, ż. winnica; — przenoś, 
dach ochronny, którym żołnierze 
przy dobywaniu miasta osłaniali 
się od pocisków nieprzyjaciół. 

Vinetum, i, tt. winnica; przysło¬ 
wie: Tineta sua caedere, sobie 
samemu szkodzić. 

Vlmtor, Sris, «. winiarz, zajmują¬ 
cy się winobraniem, maturae ri- 
mtor ovae. 

Vinolentla, ae, ż. nieumiarkowa- 
ne używanie wina; pijaństwo. 

Vinolentui, a, nm, pijany, winem 
upojony, także: oddany pijaństwu; 
furor t., jako skutek; medica- 
mentum zaprawione winem. 

Vinó8us, a, um, pijany, upojony 
winem; także: oddany pijaństwu; 
conriiia r., gdzie się pije wiele 
wina. 

Vtnum, i, n. wino; 2) picie wina, 
pijatyka, in Tino tempus consu- 
mere; per Yinnm, ad Tinom. 

Vtola, ae, i. fijołek; poet: kolor 
fioletowy, tinctus viola pal lor. 

Vlolabilta, e, mogący być zgwał¬ 
conym, znieważonym, non Tiola- 
bile numen. 

Violioeui, a, um, fijolkowy. 
Vlolirium, ii, it. miejsce, gdzie 

t 
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rosną £ jolki, poet: fijolki; teł 
jnram bibant Tiokria fontem. 

Vlolótio, ónis, i. zgwałcenie, znie¬ 
ważenie, tempii. 

Violator, 6ris, j». gwałciciel, znie- 
waiyciel, juris gentium; tempii. 

Violen», t!s, gwałtowny, niepo- 
wściąguiony. 

Violenter, pnysł, gwałtownie, po¬ 
rywczo, quaestioncm eiercere: re- 
tortis riolenter nndis. 

Violentia. ae, i. gwałtowność, po¬ 
rywczość, hominis; dzikość, ea- 
dem Tiolentia vnltn. 

Vlolentui, a, urn, gwałtowny, po- 
pędliwy, burzliwy, Eurus, amnis, 
ira, impetns. 

Viólo, 1. pustoszyć, niszczyć, ne- 
mus securi; urbem; zgwałcić, 
zhańbić, zbezcześcić, znieważyć, 
jus, loca rcligiosa, amicitiam; 
quum a Diouysio riołatus esset; 
osławić, eiistimationem absentis; 
razić, aliqitem, ocutos; kaleczyć, 
ranić, riolavit Penthea thjrso; far¬ 
bować, ebur ostro. 

Vipera, ac, i. żmija, s poet.' wąż, 
jaszczurka; — przenoś, człowiek 
niebezpieczny, in sinu atque in 
deliciis renenatam illam viperam 
babere. 

Vipereus, a, um, żmijowy, wężo¬ 
wy, cames, fauces; poet., żmije na 
sobie mający, vipereum crinem 
yittis inneia cruentis. 

Vlw. inius, a, um, imię Rzym¬ 
skiej familii. 

Vir, vTri, m. 1) mężczyzna; 2) mąż, 
małżonek; 3) w wojsku; zwykle 
w licz. mn. viri, piechota, omnem 
ripam equites, virique obtinentes; 
stąd; riris equisque, całą siłą; 
4) mąż z to warzy szącemi przy¬ 
miotami męztwa, dzielności, sta¬ 
łości , mocy charaktaru, piane vir; 
si rir esse volet; si quid in Flac- 
co Tiri est, Tir virum legit, wy¬ 

biera sobie podobnego; 5) poet.: 
w licz. mn. ludzi*. 

Virago, łms, f. dziewica mająca 
coś męzkiego w charakterze, bel- 
lo metuenda Tiragc (o Palladzie). 

Vtrtrtin, ii, m. przydomek Hip 
polisa i jego syna. 

Virens, tis, zieleniejący się, mons 
ilicibus yirens; — przenoś, kwi¬ 
tnący, młodzieńczy, św ieży, rzeźwy. 

Vireo, ćre, zielenic się, być zielo¬ 
nym, frondę tirere nova;— prze¬ 
noś. być rzeżwym, czerstwym, 
dum Tirent genua. 

Vire*, ium, i. patrz vjs. 

V!resoo, nimi, 2. zielenieć, sta¬ 
wać się zielonym, gramina. 

Viretum, i, n. miejsce zarosłe tra¬ 
wą, okryte zielonością, yiretane- 
morum. 

Virg*, ae, i. gałązka, latorośl, 
zraz do szczepienia; 2) rózga do 
bicia; w licz. mn. yirgae, pęki 
rózg przy toporach, które nosili 
liktcrowie, poro w. fascis; Tirgis 
caedi; 3) rószczka czarodziejska, 
aurea; tetigit summos capillos Tir- 
ga; — przenoś, pręga, pasek ko¬ 
lorowy na materyi, na sukni, pur- 
pureis tingat sua corpora Yirgis, 
poet. 

Virgatus, a, um, pręgowaty, w pa 
ski, virgatis lucent sagulis. 

Virg@tum, 1, «. krzak. 
Virgeus, a, um, z cbróstu, z prę¬ 
cików zrobiony 

Virgiltae, patrz Tergitiae. 
Virgilius, ii, 7/1. imię Rzymskićj 
familii; stąd: Virgilianus, a, um, 
należący do Wirgiliusza, rersus. 

Virginalis, e, dziewiczy, panień¬ 
ski , habitus et vestitus; yerecundia. 

Virgineus, a, dziewiczy, panień¬ 
ski, Tultus, ruhor, sagitta tirgi- 
ginea (Dyany). 

viTginitas, 5tis, i■ panieństwo 
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Vtt£biiaa( a, nazwisko lamsHśj 
familii. 

Vir*o, Tnit, i. dziewica, panna, 
filia Yirgo, córka niezamężna; n 
poet takie: młoda mężatka, Tir* 
go felii, o Pazyfai; — przenoś. 
ą) Yirgo, panna, gwiazdozbiór, 
bj Aqua Virgo lnb samo Yirgo, 
woda czysta i bardzo zimna przez 
M. Agryppę rurami sprowadzona 
do Ezymu, której źródło przez 
dziewczynę było odkryte. 

Vir>ęuift, ae, j. rózeczka, laseczka; 
divina, czarodziejska 

Virgultam, i, w. krzak; chrościna, 
stąd: virgultus, a, urn,krzakami 
zarosły, consedit in vaile rirgulta 
nemorosaque. 

Virgunoula, ae, i. dzieweczka, pa¬ 
nieneczka. 

Viri<J4riuni, ii, n. ogród dla roz¬ 
rywki, dla przechadzki. 

Viridta, e, zielony,zielonawy, tra¬ 
wiasty, żółtozielony, viridissima 
grantine ripa; riridi se gT&mine 
restit; mons t.; o morza, rzekacb 
i o tem co się w nich znajduje: 
modro zielonawy, Tirides aquae; 
v. Mincics; v. Nereidum cornac; 
rzeczow. viride, is, «. zieloność; 
w licz. mn. viridia, zielone drze¬ 
wa, rośliny, ogrodowiną; — prze¬ 
noś. świeży, czerstwy, rzeźwy, jn- 
venta; cruda deo viridisque se- 
nectns u poet; tuczów. viridio- 
res janioresque, u pćźn. pis. 

Viridita3, Slis, ż. zieloność, pre¬ 
torom; hcrbescens ririditan, — 
przenoś, czerstwość, rzeźwość, ży¬ 
wość, senectus aufert ririditatem. 

Virido, Ire, zielenić się, być zie¬ 
lonym; ńndans, zielony; także: 
Tiiidari, stawać się zielonym, 
poet. 

VirUis, e, męzki, stirps, seans; 2) 
pars v., uczestnictwo, obowiązek, 
udział, częśc, która na każde¬ 

go w szczególności przypada; stąd: 
est aliqna mea pars riril., mam 
w tćm udzi i, mam obowiązek; 
pro Tirili parte, ile pojedyncza 
osoba wykonać może, pro t’ par¬ 
te defendere; —- przenoś, silny, 
mężny, dzielny, wytrzymały, in- 
geninm; animi matrona virilbr, pa¬ 
ram Tirile, nie po męzka. 

VtrilitM, atis, i. moc, siła męzka. 
Vlriliter, przysl, po męzkn, od¬ 
ważnie, stale, facere. 

Vlntlm, przyit. na każdego z oso¬ 
bna, ile każdemu przypada, agrum 
viritim distribuere; 2) szczególnie, 
osobliwie, qnod legeret tereratqnc 
viritim pubiiens usus, coby czy¬ 
tali podając sobie z rąk do rąk. 

Virósus, a, urn, pełen szlamu, 
nieczystej wilgoci; mający mocny 
zapach albo śmierdzący. 

Virtua, ntis, i. siła, dzielność męz¬ 
ka, animi virtus corporis virluti 
anteponatnr; 2) w wojnie, w nie¬ 
bezpieczeństwie i w ogóle: w tru- 
duern, przykrem położeniu: męz- 
two, waleczność, odwaga, śmia¬ 
łość, stałość, t. rei militaria; v. 
betlaudi; virtntc princeps; nisi 
virtute et animo reslitissem; 3j 
w spokojnych okolicznościach: cno¬ 
ta, cuotliwość, cnotliwe postępo¬ 
wanie, szlachetny sposób myśle¬ 
nia, oderunt peccare boni Tirtutis 
amorc; omnes rectae affectiones 
virtutes appellantur; 4)—przenoś, 
o zwierzętach i przedmiotaah nie¬ 
żywotnych; dobroć, zdatność, moc, 
arboris, eqni virtus; narinm; 6) 
Yirtus, jako bóstwo u Rzymian. 

Vlrus, i, n. wilgoć kleista; 2) jad, 
właś. i przenoś, malnm viras ser- 
pentibus addidit atris; vims acer- 
bitatis. 

VU. i. (w przyp. 2. ris, 3. ń, 
w 4. vim, w 6. vi, w licz. mn. 
vires i t. d), siła, moc żyjących 
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1 nieżywy óh istot, equorum, mor- 
bi, fluminis; 2) gwałt, gwałto¬ 
wność, hostiom, tampestatii; fUio- 
mao; Ti lub per vim, gwałtem, 
silą; — przenoś, mnóstwo, mno¬ 
gość, wiele czego, jumentorura, 
canum, ranuncnloram, teloram, la- 
crimarum, anri argentive, pnlreris; 
3) w 1. mn. vires, siły wojenne, 
wojsko, satis firiurn ad certamen;— 
przenoś, a) moc, sita, wpływ, 
działanie, skuteczność, orationis, 
ormtoris, ingenii, conscicntiae; vjm 
mazimam habere ad aliquid; 6) 
znaczenie, istota, natura, amici- 
tiae, Tirtntis: znaczenie wyrazów, 
myśl, nominis, rerborum; qnae 
ńs rocibus subjccta sit. 

ViaoUus, a, urn, lepem namazany. 
Vleoera, patrz viscus. 
Viaoeratio, ónis, i. podarek dla po¬ 
spólstwa w mięsiwie. 

Vl»oum, i, n. jemioła, krzew; 2) 
lep z jemioły na łowienie ptaków. 

Viaous, Sris, w- zwyzle w licz. mn. 
Tiscera, urn, n. wszystko, co jest 
pokryte skórą w zwierzęciu, mię¬ 
so , tergora doripiuut costis et Tis¬ 
cera nndant; t. bonm; solida tau- 
rornm Tiscera traiit; — przenoś. 
a) dzieci, potomstwo, diripiunt 
aridae Tiscera nostra farae; b) 
wewnętrzna część jakiój rzeczy, 
montis; rcipublicae; itnm est in 
Tiscera terrae, poet.; inhaeret in 
Tisceribus mslnm; haerens Tisce- 
ribns nobilissimae cińtatis; e) pie¬ 
niądze, majątek, t. aerarii; de 
Tisceribus tuis. 

Vlsendus, a, um, wart widzenia. 
Visio, ónis, i. widzenie, patrzenie, 

oglądanie; 2) widzenie, obraz fan¬ 
tastyczny, adrentitia: 3) wyobra¬ 
żenie, reri et faisi; dołoris. 

VtsIto, 1. nawiedzać, odwiodzać 
kogo, Tisitasset eum Carneades. 

Vlso, Yisi, viaum, 3. widzićć, o- 

glądać, tanta fuit omnium H» 
spectatio visendi Alcibiadis; undi- 
quo Tisendi studio Trojana jufeu- 
tus circumfusa ruit; 2) nawiedzać 
kogo, zwiedzać, quendatri toIo Ti- 
sere; Octarii domua quum Tttlgo 
Tiseretur. 

Visum, i, m. rzecz widziana; 2) 
obraz fantastyczny. 

Visua, U8, *». wzrok, zmysł wi¬ 
dzenia, obire omnia Tisu; 2) rzecz 
widziana, widok,zjawisko, inopi- 
no territa visn. 

Vit», ae, ż. żyote, Titam degere, 
agere, Tivere; Tita frui, żyć; » 
Tita discedere, e ńta lub vita oe- 
dere, ńtam ponere, amittere, 
umrzćć; 2) wyraz pieszczoty; mea 
Tita! moje życie! 3) dusza, cień, 
tenues sine corpore Titae, poet.; 
4) sposób życia, t. rustica; ser- 
pit per omnium Titas; 5) żywot, 
opisanie życia, życiorys, TilaaTi- 

rorum, imperatorum. 
Vitabiiis, e, wart nuik&nia. 
Vltabundus, a, um, unik^ący, 
castra hostiom; ipse quasi Tita- 
bnndus per saltuosa loca incedcbat. 

Vitalis, e, żywotny, potrzobny do 
życia, utrzymujący życic, auras 
yitales carpcre, oddychać, życ, 
quod vitaie sit, co życic utrzymu¬ 
je; -- przenoś. vita yitalis, praw¬ 
dziwe, rzeczywiste życie, poet. 

Vit4tio, ónis, i. unikanie, chronie¬ 
nie się, doloris, pericnli. 

Vitellia, ae, i. miasto Ekwów 
w Lacyum. 

ViteUius, a, nm, nazwako Ezym 
skićj familii; stąd; YitelliSnus, 
a, um, tyczący się Witelliusza, 

Vitellua, i, n. cielątko; 2) żółtko 
w jaju. 

Vttena, a, um. z winorośli, z win¬ 
nych jagód; poet.; vitea pooula, 
wino. 

yitiodla, ae, i mała winorośl. 
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Vltigfneus, a, am, z winorośli. 
VHiligo, Tnis, i. plamy na skórze, 
wysypka. 

Vltźlis, e, opleciony z pręcików. 
VltilIt^o, Sre, przymawiać, przy- 
ganiać, czernić, kłócić się, pienlać; 
stąd: vitilitig5tor, óris, m.pieniacz, 
oszczerca, potwarca. 
ritio, X. zepsoć, oszkodzić, loes 
Titiarerat anras; curis ritiatnm 
corpus amaris, poet.; 2) stałszo- 
wać senatu* consulta; Titiatam 
meinoriam funehribus laudibua es- 
se reer: 3) zniweczyć, anspicia; t. 
diem, przez obwieszczenie złowro¬ 
gich przepowiedni (obnunciatio), 
nznać dzień jaki za niewłaściwy 
do odbywania czynności publicz¬ 
nych; 4) zgwałcić, zhańbić. 

Wlttóse, pnysl. błędnie, opacznie, 
conclodere; 2) bez należytej wieszcz¬ 
by, przeciw wskazaniu wieszczby, 
leges fene. 

Vitiósltas, Jtis, i. skażenie, wada, 
zepsucie. 

VltifiBU3, a, um, zepsuty, skażony, 
2) v. consul, nieprawnie, bez na¬ 
leżytej wieszczby obrany; 3) wy¬ 
stępny, zepsuty moralnie, zły, si¬ 
ta; mox daturos progeniem vitio- 
siorem. 

VUU, is, z. winorośl; także: ga¬ 
łązka z winorośli: u poet. i w o- 
góle u póżn. pis.: laska albo pręt 
z wirnój macicy, którego używali 
setnicy w wojsku; przestęp, rośli¬ 
na, alba, nigra. 

Viti«ator, 5ris, m. zasadzający 
winorośle. 

Vltlum, ii, n. wada, zepsucie, 
uszkodzenie, in corpore; in tecto, 
in parietibus, aqnae capiunt vi- 
tiuiu; u. castrorum, niekorzystne 
położenie; 2) uchybienie przeciwko 
wieszczbie, tabemaculum vitiocap- 
tum; narigare ritio, żeglować, nie 
poradziwszy się wieszczby; 3) prze¬ 

VttuiŚtttio 

szkoda, comitiorum solom y. est 
fnlmem; id igitur obrenit Yi- 
tium; — przenoś, występek, wa¬ 
da, przestępstwo, wykroczenie, 
alicui vitio dare; zlrtus est fug_- 
ro vitium.. 

Vlto11. nnikać, chronić się, strzedz 
się, właśc. i przenoś, tela; snspi- 
ciones; sapiens, vitatu quidque 
petitu sit melius, causas reddet 
tibi; ut Yitemus oculos hominum, 
si linguas minus facile possumus; 
se ipsum Y., nie być zadowolnym 
z siebie samego; z nast. ne i tr. 
łącz., także: z tr. bez. poet. 

Vifeus, a, um, szklanny, ze szkła;— 
przenoś, poet. a) jasny, błyszczą¬ 
cy, przezroczysty, unda, ros, pięk¬ 
ny, Circe; b) kruchy, a stąd: nie¬ 
stały, fama, 

Vitrioua, i, et. ojczym. 
i, n. szkło; 2) farbownik, 

roślina, se Britauni Titro infi- 
ciunt. 

VItta, ae, f. przepaska na głowę 
kapłanów, kapłanek, poetów, dam 
Bzymskich; zdobiono nią także 
bydlęta ofiarne i ołtarze; osoby 
błagające o opiekę, o miłosierdzie 
przewiązywały nią rószczki trzy¬ 
mane w ręku, vitta comptos prae- 
tendere ramos; praeferir-us mann 
Tittas; stąd: rittatus, a, u aj, ozdo¬ 
biony przepaską. 

Vitula, ae, ż. krówka nie mająca 
jeszcze reku, jałówka. 

Vlfrulńnft ria, &e, ż. droga koło 
Arpinum miasta w Lacyum. 

Vitulirma, a, um, cielęcy; rzecZMiK 
Yitulina, ae. i. lub oram, n. cie¬ 
lęcina. 

Vitulus, i, m. cielę, ciotek; mó¬ 
wi się także o młodych koniach, 
wielbłądach, wielorybach. 

Vituper4bills, e, naganny, naga¬ 
ny godny. 

Vitup4r4tio, Snis, ł. nagana in 
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titaperaUonem T*»iro, «aim% ti* 
tuperationem bo tire; Titoperatio* 
ues effugrre; emu ren tibi titu- 
perationi ;‘ore. 

Vituper&tor, Eris, m. ganiciel. 
Vituperium, ii, a. nagan*. 
Vltupóro, 1. ganić, przyganiać, 
consilium; przysłowie: v. coelum, 
ganić to, co wszyscy chwalić po¬ 
winni. 

ViT&rium, ii, n. źwYarzynisc, sa¬ 
dzawka; — przenoł. asdpiant se¬ 
nes, qnos in vi¥»ria mittant, wa¬ 
bią, przynęcają starców, aby ich 
na wędkę złapać (z nich korzystać). 

Vlvax, acis, mocno, dłngo utrzy¬ 
mujący się przy życiu, Phoemi, 
pater, anns, heres titador; 2) 
długo trwały, apium, silta tiva- 
cis olivae; gloria; carmine sit vi- 
rai virtus; 3) ożywiony, snifura, 
palące się silnie; 4) ożywiający, 
semina rerum vivaci nutrite solo 

Virreseo, vixi, 3. nabywać życia, 
stawać się żywym. 

Vividus, a, urn, pełen życia, oży¬ 
wiony. silny, gemma (pączek); bel- 
lo viv da destra. 

VivirSdŁK, Icis, z. płonka do za¬ 
sadzenia z korzeniem 

Vivo. Yixi, Tictum, 3. (poet. vi- 
let = vixisset), żyć, w szczegół.: 
a) z biiźszem określeniem, a mia¬ 
nowicie: cum aliqno, obcowac, 
mióć przyjaźń, zażyłość, cnm eo 
conjuncte riiit; familiariter cum 
aliquo; qnibuscnm conjhnctissime 
Tizerat; secnm v, żyć tylko dla 
siebie, en ot się tylko zajmować 
z oznaczeń.nm miejsca: żyć gdzie, 
znajdować się, przebywać, miesz¬ 
kać, Syracusis, in Thracia, in 
Pompejano; z przyp. 6 przedmio¬ 
tu, który służy do życia, utrzy¬ 
mania się: żyć czćm, żywić się, 
piscibus atque mis; carne, lacte, 
cartice, rapto lub ex rapto; tivi- 

tur parro; v. de luoro, łyd z ezy- 
jój laski; z oznaczeniem sposobu, 
jak sie żyje: bene, naturae con- 
lenienter, luiuriosa, sapienter, 
omnium odio; tito miserrimns; 
titite fortes; sic titHur: in tenui 
pecunia; in serritute; in iiteris; 
sub rege; nakoniec rodzaj przy¬ 
sięgi : ita Titam, ut maximos sump- 
tus facio, niech tak żyję, jak to 
prawda, że-, no tivam si-, nieci 
nie żyję, jeżeli-; il żyć, ożywać 
życia, mićć czas swobodny, quan- 
do titemus; stąd: vive, vivite, 
przy pożegnaniu, badz zdrów, 
bądźcie zdrowi; żyj szczęśliwy, e) 
trwać, nie ginąć, ejns mihi vivit 
auctoritas; titunt scripta; tirit 
sub pectore tulnus, poet; także: 
o drzewach, roślinach: tltit titis, 
utrzymuje się, o ogniu: palić się, 
bene tititis ignes, poet. 

Vivua, a, um, żywy, żyjący, ut 
Cato tli rirus efiugerit; qui quum 
tantum ausus sit pro mortuo, quid 
pro tito non esset ausus? dla nie¬ 
go za jego życia, gdy żył; także: 
quum vivus filio regnum tradidis- 
set; tito dederam, post fata re- 
posco; vivo Attico, za życia At; 
Jjtroąue tito, za życia obudwćch; 
Hannibale tito nunqnam se sine 
iiisidiis futuros esistimabant, pó¬ 
ki Hannibal życ będzie-; me vivo, 
póki ja żyję; poet.; vivus per ora 
feretur, żyć będzie w ustach wszyst¬ 
kich, wszyscy o nim mówić bę¬ 
dą; — przenoś, a) o obrazach i po¬ 
sągach: do żywego podobny, ti- 
vos ducent de marmore tultus; ij 
rita tos, mowa ustna, viva roce, 
ustnie; poet.: żywy, plantaria, 
arundo, tirga, ccspes, radii; pły¬ 
nący, flumen; świeży flos; oży¬ 
wiający, ros; lucerna, paląca się; 
sulfur, sazum, sanguis, calor, na¬ 
turalny, amor, trwała; e) rseerow 
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vivum, i, w. ad ńram persedit 
imber, wskróś, do żywego, poet.: 
ad rlma reseoare. do żywego; 
stąd; neqne id ad vivum reseco. 
nie biorę bardzo ściśle: kapitał, 
de Tiro est aliquid resócandum; ni¬ 
hil detrazit dc viro. 

Vix, przysl. ledwie, z trudnością, 
rii teneor, quin accurram; 2) 
z nast. qnum, zaledwie, tylko co, 
rir ea fatns erat, geininae quum 
forte colmnbae venere rolantes; 
z nast. et, vix agnorit, et com- 
pellat; viz dum lab vixdom, tylko 
co, Tizdam epistolam legeram, 
quuro-; 3) prawie nie, vix aut 
ne vix quidem. 

Voe4bulum, i, n. wyraz, nazwisko. 
Voe4!iB, e, głośny, dający się sły- 
szćć, Orpheus, nympha, t. j. eebo; 
ne quem rocaiem praeterisse vi- 
deamur, krzykacz; rocalis (dom. 
litera), samogłoska. 

Vaclteg, nm, n. Ind w Gallii 
akwitaństiej. 

Vocłtus, ns, m. wołanie, zwoły¬ 
wanie, zapraszanie. 

Vooiferor, 1. głośno wołać, krzy- 
czćć, wrzeszczeć, zc zdaniem pyt.: 
rociferari Dęci u s, quo fugerent; 
aliąuid Inb z przyp, 4 i tr. bez,: 
Pontifez vociferari Ticisse Borna- 
nos; stąd: roclferatio, Cnis, i. 
krzyk, wrzask. 

Vocxto, 1. często nazywać, Demet- 
rius, qni Pbaleretu rocitatos est, 
has Gneci atellog Hyadat rocltare 
anernnt. 

vooo, 1. wołać, nomine qncmqne 
Tocans; szczegół, a) poet wzywać, 
prosić, zaklinać, deos; deos rotis; 
diros in vota deos anzilio; opro¬ 
sić, imbrem rotis; także: Fentis 
wocatis, wyjednawszy sobie wia¬ 
try pomyślne; bj często: nazywać, 
na str. bicr. nazywać się, qnam 
(erbem) ex nomine sito Bomam 

voeavit; qni Tarąninius Tocaretnr; 
qua« si tu allo nomine tis voca- 
re: infantem u ominę matr v o ca¬ 
nt; c) zapowiadać, przepowiadać, 
plnriam vocat eomix, poet; 2) od¬ 
woływać, milites ab operibns; po¬ 
woływać do czego, wzywać, przy¬ 
zywać, ad vota et preces: ad ar- 
ma; ad libertatem; ad se , aliquem 
in concionem; senatom lub in sc- 
natum, zwoływać senat; ad con- 
silium zwoływać na radę wojen¬ 
ną; pozywać, pociągać, powoły¬ 
wać do sądu, in jns, in jndicinm; 
zapraszać, ad conritium, ad coe- 
nam r. lub s&mo rocare, eos vo- 
cabat, qnornm mores a sus non 
abhorrcrent; t. domum; — prze¬ 
noś. wzywać, pobudzać, ad bel- 
lnm gerendnm; ad studiom; in 
spem me rocas, robisz mi nadzie¬ 
ję: wyzywać, divos adcertamina; 
także: bostes nitro lob bostem; 
przyprowadzić kogo lab co do pe¬ 
wnego staną, położenia, aliąnem 
in partem, wciągnąć, przypuścić 
do uczestnictwa; in commune, 
obrócić na wspólny użytek; nara¬ 
zić, in discrimen ac periculum, 
in suspicionem, in odium ant in- 
ridiam; in critnen, obwinić; ad 
exitium, zgubić; aliqnem ad cal¬ 
cu los, obliczyć się z kim. albo 
powołać do obrachunku; amici- 
tiam ad calcnlos, w stosunkach 
przyjaźni rachować się zbyt ści¬ 
śle pod względem tego, co się 
otrzymało i wyświadczyło wzaje¬ 
mnie; aliqnid in dubium, powąt¬ 
piewać, powziąć o czem wątpli¬ 
wość; in disceprationem, poddać 
pod rozstrząsanie. 

Tźoeónius, a, nm, nazwa Rzym¬ 
skiej familii; jako przym.: do Wo- 
koninsza odnoszący się, lex. 

Vocontii, orum, m. lad w Gallii 
Narboneńskiej. 
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■yoeiila. ae i. slaby glos; 2) ton; 
3) wyraz, mowa, w znacz, wzgardl.; 
obmowa, szyderstwo; incurrere in 
roculas malevoiormn. 

VogeH«s, patrz Vosegus. 
Vola. ae, i. dłoń. 
Velaterrae, arnm, i. miasto w Etru- 
ryi; stąd; YolatenTmus, a, um, ty¬ 
czący się miasta Wolaterry; Vada 
V port Wolaterry; nt.~Mw.. Vola- 
terrani, orttm, m. Wolaterranie. 

Volaticua, a, om, ulatujący; - 
przenoś niestały, zmienny, furen- 
tis ac -rolatici (hominis) impetus. 

Volatilia, e, skrzydlaty, latający, 
bcstiae (ptastwoj; pucr (kupi- 
dyn); — przenoś, aj uloiny, pręd¬ 
ki, ferrnm, telum, u poet; b) 
przemijający, actas, poet. 

Volfttus, us, m. lot, latanie, aSr 
sustinet eolatus ahiuin. 

VoIcae, arum, jn lud w Gallii 
Narboueńskicj, podzielony na V. 
Arecomici i V. Tectosages. 

Volc&tius,a, um, nazwisko Rzym¬ 
skiego rodu. 

Volemus, a, um, dłoń napełniają¬ 
cy, pira. 

Voiens, tis, chętny', stąd: przy¬ 
chylny', życzliwy; rolentia alicui, 
rzeczy mile, przyjemne komu. 

Volg-, patrz rulg- 
Volito, 1. latać tu i owdzie; — 
przenoś, aj unosić się, przesuwać 
się, przebiegać, respiciunt atram 
in nimbo rolitare faviilam: inh- 
nita vis innumerabilium rolitat 
atomorum; binc aliae (stellae) vo- 
litant; b) o ludziach, a) bajać, 
wałęsać się, in foro, antę oculoS; 
przejeżdżać tu f owdzie, mediis 
in millibus ductores auro Yolitant 
ostroque deeori; poet.: per ora 
virum, przelatywać z ust do ust, 
być przedmiotem mowy powszech¬ 
nej byc chwalonym; jj) występo¬ 
wać j. chlubą, wynosić się, in- 

solentius, rolitat ut rei; wysoko 
sięgać, być próżnym, wielkie rze¬ 
czy' przedsiębrać, homo wolitans 
gloriae cupiditate; c) o stanie du¬ 
szy: po trudach odpocząć, myśl 
przerwać, byt bez trosk. 

Voln-, patrz *uln-. 
Volo, 1. latać, poet.: Tolantes, pta¬ 
ki;—przenoś. aj najczęściej u poet. 
lecieć, unosić się, Yolat rapor ad 
auras; ventus; fulmina per lm- 
bres; hasta per aera; tela utrim- 
que; navis , fama; werbum volat ir- 
rcvocabile; curae laqueata circum 
tecta rolantes, b) o ludziach: lecieć, 
śpieszyć, wolat passu alite virgo. 

Volo, yolui, vclle (sis — si via), 
chcieć, zyczyć sobie, mieć chęć, 
żądać, z nast. tr. bez. idem Stoi- 
cus esse roluit; z 4. przyp. t tr. 
bez.; jucundnm se esse yolebat; 
z imiesl.: reile se purgatum; si 
sibi purgati esse lvellent, gdyby 
się chcieli przed nim uniewinnić; 
ze spój. ut i tr. łącz.: rolo, ut 
mihi respondeas; lub z samym tr. 
ląęz:: tellem mihi rescripsisses; 
z 4 przyp.: id quod Tolunt; nihil 
minus, quam-; si quid rclient; ali- 
cujus causa (omma), życzyć komu 
wszystkiego dobrego; veile ali- 
quem, chcićć z kim pomówić; re- 
lit nolit, scire difficile est, czy 
chce, czy nie chce, trudno się 
dowiedzieć; refer animum sis (zam. 
si ris) ad reritatem; 2) rozkazać, 
postanowić, aliquid lub z 4 prz. 
i tryb. bez.; stąd formuła zwykle 
używana przy podawaniu wnio¬ 
sków na zebraniu ludu: velitis, 
jubeatis, ut Cicero-, jako zapyta¬ 
nie: czy lud to przyjmuje, uważa 
za dobre, zgadza się na to; 3) 
mniemać, twierdzić, utrzymywać, 
aliquid lub z 4 przyp. i tr. bez.: 
quod minime illi roluut; ego ro¬ 
lo iii rirtute ran esse quam ma- 
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xinu>®; si rultis; 4) quid sibi 
mli (res?) co to znaczy?; dic, qnid 
rult concursus ad aronem, qnid 
sibi lei, aut quid nrba ista rel- 
lent; quid haec sibi detia folae- 
runt? 

Volo. ónis, tu. ochotni* w wojsku. 
Volsoi, oram, m. Wolskowie, lud 

w Lacyum; in Volscos miasi, do 
krainy Wolsków; stąd: Vo1scub, 
a, urn, tyczący się Wolaków 

VoUinii, orum,» miasto wEtru- 
ryi; stąd: Volsiniensis, e, należą* 
cy do tego miasta i Volsinienses, 
ium, t». mieszkańcy tego miasta. 

Volaus, >, on, imiesl. od vello. 
Voltinias, a, um, Woltyńssi, tri¬ 
bus Voltinia; stąd: Voltinienses, 
ium, tn. obywatele należący do 
tribus Vo!tima. 

Volturnia, ae, i. bogini Etruryl. 
Volturnus, patrz Yultumus. 
Voltus, patrz ruitus. 
Volubills, e, obrotny, potoczysty, 

toczący się, kręcący się, buium; 
amuis v. labitur in omne aevum, 
poet; — przenoś aj oratio, poto¬ 
czysta; orator, płynnie, wprawnie 
mówiący; h) niestały, zmienny, 
fortuna. 

Volnbilit&8, atis, i. obrotność, ła¬ 
twość do ruchu kołowego; poet.: 
zaokrąglenie, capitis; — przenoś. 
aj potoczystość, płynność, r. ter¬ 
bom m; wprawa i łatwość do płyn¬ 
nego mówienia, t. linguae; bj nie¬ 
stałość , zmienność, fortunne. 

Volubiliter,p«y*ł. potoczysto, płyn¬ 
nie, funditur rolubiliter oratio. 

Voluoer, vol ucris, rolficre, lotny, 
skrzydlaty; rzeczow. volucris, is, 
ptak; — przenoś, a) unoszący się 
w powietrzu, fumi, nebulae; chy¬ 
ży, szybki, lotny, sagitta, arundo, 
cuma, equus, nuncius; somnus, 
dictum; nihil est tam tolucre 

quam malcdictum: b) niestały, 
zmienny, dies, fama, fortuna. 

Volucra, ae, i. gąsienica. 
VoIucris, is, i. patrz rolucer. 
Volumen, Inis, «. wszystko, co się 
zwija, skręca, zwój, stąd książka, 
dzieło piśmienne (bo u dawnych 
książki były zwijane na walec), 
annosa rolumina; magn tudo rolu- 
miuis; sexdecim rolumina epistola- 
rum (Ciceronis); 2} kłąb, krąg, ni- 
gri rolumina fumi; o wężu: septem 
rolumina trazit; sinuat immens* 
rolumine terga; per magna rolu- 
mma labens; także: juncto rolu- 
mine serpunt; zagięcie, zakrzy¬ 
wianie nóg w biegu konia, siuuet 
alterna yolumina crurum, post: 
obrót, obracanie się, krążenie, si- 
derum. 

Volumnius, a, um, imię łtzym- 
skiej familii. 

Volunt&rlua, a, um, dobrowoluy, 
chętny; miles v. lub samo toIuii- 
tarius, ochotnik; r. mors, samo¬ 
bójstwo. 

Voluntas, atis, i. wola, chęć, ro- 
luntate, z wlasnćj woli, chętnie, 
dobrowolnie; ex lub de mea vor 
luntate, podług mego życzenia; 
2) sposób myślenia, usposobienie 
serca, yulgi mu tata est rolnn- 
tas; conhsus mnnicipiorum rolun- 
tatibus; ceians qua roluntate esset 
in regem; szczegół.: życzliwość, 
przychylność, sprzyjanie, mutua; 
tua erga me voI.; y. prorinciarum 
erga Caesarem; quae yestram ro- 
luntatem indicent; roluntate Cam- 
pauiae ornetur, 3) zezwolenie, przy¬ 
jęcie czego, potwierdzenie, mea, 
tua, sua, ejus, omnium yoluntate; 
huius roluntate cognita; ut eorum 
roluntate perpetuo imperium ob- 
tineret; non ri, sed * uorum rolun¬ 
tate; 4) zamysł, zamiar, przedsię¬ 
wzięcie, nisi in eo occultasset ro- 
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luntatem; a qna voluntate dcter- 
ritns: hanc mentem voluntatemqne 
suscepi: profectio tolunt&tem ha- 
łmit non turpem; 5) ostatnia wo¬ 
la, testament, testamenta et rolun- 
tas mortuonun; 0) n pi/n. pis. 
a) wola, rozkaz, postanowienie, 
rozporządzenie, stnealiqua i. Tra- 
jani; qnnm hcnores ei sna vo- 
luntate praeslaret; b) znaczenie, 
myśl, somlnis, legis. 

volupe 1 rolup, n. rzecz przyje¬ 
mna, ttcieszna (znajduje się tylko 
w dawnćj łacinie). 

Voluptftriua, a, urn, 1) tycza.cy 
się rozkoszy, disputatio; 2) spra¬ 
wujący rozkosz, possessiones; 3) 
oddany rozkoszom, homo (Epikur); 
4) sposobny, zdolny czuć rozkosz, 
sensus; 5) disciplina t., zssady 
Epikura; rzecx>w. roluptarii, orum, 
m. Epikurejczycy, zwolennicy za¬ 
sad Epikura. 

Voluptas, atis, i. rozkosz zmysło ¬ 
wa i umysłowa, roluptatis verbo 
omnes, qui latiue sciuot, dnas 
res subjiciunt, laetitiam in animo, 
commotionem snarem jucunditatis 
in corpore; voluptate perfundi, 
frui, in Tuluptate esse, używać 
rozkoszy; z 4 przyp. i tr. hez. ce- 
pi roluptatem, tantum Tirum fuis- 
se in republica; wyraz pieszczoty, 
care puer, mea sola yoluptas; 
w licz. mn. rozrywki, wesołe za¬ 
bawy, widowiska; 2) Totuptu. ja¬ 
ko bogini w Kzymie, 

Volua*nus, i, m. imię Bzymskićj 
familii. 

Volutibrum, i, ft. miejsce tarza¬ 
nia się Świń, kałuża, 

yolat&bondue, a, um, tarzający 
się; _ przenoś, in voluptatibus, 
zataniający się w rozkoszach. 

Volutótto, 5nis, i. obracanie się, 
tarzanie się. 

Voluto, 1. obracać, taczac na stro¬ 

nie bier. obracac się, taczać się, 
rolutare genibus, czołgać się; vo- 
lutari ad pedes, rzucać się do 
nóg; — przenoś, aj o głosie: roz¬ 
szerzać, szerzyć, posuwać dalćj, 
per atria; vocem rciutant litora, 
głos rozlega się na brzegach; ver- 
ba confusa Tolutant (se); flumina 
Tolutant caecamurmura, głos przy¬ 
tłumiony wydają, szumią; bj vo- 
lutari, zatapiać się, in omni de- 
decore; in omDi gcnero flagitio- 
rum; e) rolutare, rozważać, roz¬ 
myślać, roztrząsać, aliquid in ani¬ 
mo, secum animo, cum aliquo; 
poet.- aliquid Inter se; 6ecum cor- 
de; tristi cum corde; d) zajmo¬ 
wać, zatrudniać, animum iis taci- 
tis cogitationibus; stąd; rolutatus, 
oczytany, oswojony, biegły, in ve- 
teribus scriptis; in quibus (scrip- 
toribus) te rideo rolutatum. 

Volva, ae, i. macica. 
Vo1to, volvi, YolUtum, 3. taczać, 
obracać, kręcić, zwijać, flumen 
lapides in marę rolvens; flumen 
volvit vortices; saxum; oculos per 
singula; se volverc lub volvi lub 
samo volvere, toczyć się, obracać 
się, sol circa erram volviłur; vol- 
ritur leto, pada trupem; Tolrimur 
undis; lacrimae volvuntur inanes; 
ignis edax vento volvitur, ogień 
niszczący silą wiatru posuwa się; 
2) czytał, libros Catonis; 3) er¬ 
bem, robić kolo; — przenoś, aj 
wprawiać w ruch, nadawać bieg, 
pronos volvere menses (o bogini 
księżyca); tot casus Toltrerc, prze¬ 
trwać, wytrzymać: volvi lubnie- 
przech. Tolrere, upływać, volren- 
tibus annis, vołvondis mensibus, 
w ciągu lat, miesięcy; Tołritnr 
aunus, upływa rok, poet.; ut idem 
in singnlos annos orbis TolreretuR 
ten sam był bieg wypadków; b) 
mówiąc o losie (u poet. i późu. 
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pi*, w ogóle)' przeznaczyć, dopu¬ 
ścić, zrz dzic, sic volvere Pareas; 
o Jowiszu: rohit viccs, kieruje 
zmianami wypadków; teiuere ha¬ 
mana negotia volvi aglque; ej o 
mówcy: nadać mowie potoczystość, 
zaokrąglać okres, celeritar v«rba; 
senteutias facile verbo; quo me- 
lius endat auc voivatur oratio; d) 
rozważać, roztrząsać, rozmyślać, 
żywo się ezćm zajmować, aliquid 
auiuio suo iub in aaimo lub sc- 
cum; sortem alicujus sub pectoro; 
secretr-s cogitationes intra se: plu- 
idma per uoctcm, poet.; reterum 
monumenta rirorum; fatorum ar- 
cana; ej żywić w sobie namiętno¬ 
ści, fluctus irarum sub pcctorc; 
poot.; scire ingentss jam tli u iras 
tao in pectore volvere 

Vomer i vomis, Óris, n. lemiesz. 
Vomioa, ae, f. wrzód zropialy;— 
przenoś, człowiek szkodliwy. 

Vomi«, patrz romer. 
Vomltlo, ónis, i. l vomitus, us, m. 
wymioty. 

Vomo, vomui, Yemitum, 3. womi- 
tować; 2) przeeb. u poet. i póżn. 
pis. w ogóle: wyrzucać z siebie, 
stnppa vomons fumom; saiutautum 
Tomit aodibus undatn; flammas, 
zionąć ogniem; animam, wyzio¬ 
nąć dueba. 

Topiłem, i, m. pnezwisko Rzym¬ 
skie. 

VorScitas, atis, i. żarłoczność, ob¬ 
żarstwo. 

Vorasinósus. a, nm, przepaścisty, 
pełen toni, topieli. 

Vorago, Inis, i. przepaść, wir, to¬ 
piel, otchłań, submersus roragt- 
nibus; — przenoś, przepaść, ot¬ 
chłań , immonsa rorago et gurges 
ritiorum; o osobach: marnotraw¬ 
ca, patrimonii. 

Vorax, łcis, żarłoczny; 2) pochła¬ 
niający, Charybdis; lgnls Yoracior. 

Voro, 1. pożerać, połykać; — 
przenoś, pochlonywać, rapidus ro¬ 
rat aeąuore rortei; chciwie i pręd¬ 
ko co czynić, y. iiteras, chciwie 
czytać, uczyć się. 

Vors-, vort-, patrz rera-, Tert 
Vos, za n wy. 
vos£gm, i, m. pasmo gór w Gallii, 

Wogezy. 
Voster, patrz Toster. 
rotlTus, a, urn, ślubowany, ślu¬ 
bem przyrzeczony, poświęcony, 
tabula; tura; sanguis (nctimae). 

Votum, i, w. ślub bogom uczy¬ 
niony, facero, nuncupare, susci- 
pere, concipere, śiub uczynic, 
solvere, redderc, exs*qui, wy¬ 
wiązać się z uczynionego ślubu 
czyli uroczystego przyrzeczenia 
bogom; — przenoś, życzenie, pra¬ 
gnienie, hoc erat in votis, tego 
sobie życzyłem; an łenit in yo- 

tum Attalicis cx urbibus uua, czy 
jest przedmiotem życzenia-, poet. 

Vóyoo, vSvi, Yótum, 3 ślubować, 
poświęcać, alicui aliquid; se lub 
capita sus pro republica; z uast. 
4 przyp i tr. bez., ze spój ut i tr. 
łą z.; — przenoś, życzyć, pragnąć, 
ciige, quid roYeas; quid Yoceat 

duici nutricula majus alurnno; 
z ut. i tr. łącz. 

Vox, Yócis, *. głos (żyjących iatotj, 
rocem mittere, emittere, głos wy¬ 
dać; promem, aupprimere, Za¬ 
milknąć; tollere, głośno mówić; — 
przenoś. Yocem comoedia tollit, 
(o stylu wzniosłymi krzyk, krzy¬ 
czenie, Yunautuin rocibus conterri- 
tus; roceopusest: 2) dźwięk, ton, 
brzmienie narzędzi muzycznych, 
eeptem discrimina vocum; 3) wy¬ 
mawianie, rustica et agres is; ak¬ 
cent, przyglos, acuta, roccin in r er¬ 
ko pąnere, 4J język, mowa. Graja 
sive Latiua roce, pocL; quum ci- 
rom #x roce cognoritset; 5) iłowo, 
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przemówienie, tulisje sd coelum 
nanos dlcitur cum btc toc«; tox 
populi Bomsnł inaessat* iudigna; 
uoeee contumeliosae; carpi nostro- 
rum militau Tocibns; mo eiani- 
mant roces; vox riolcnta mulla au¬ 
ditu i t. p.; 6) wyrok, formula, 
qua Toce ct senatus consnlto; u 
poet. często formula czarodziejska, 
sidera eicantata roee Thcssala; vo- 
cca sacrae; Mars**; deripere lu- 
nam vocibus; 7) zdanie, donec 
verba, quibus tocos notarent inre- 
nere; negabat uilam rocem it.,ni¬ 
ci To-., potuisse reperiri, quam i bd.; 
8) u poett poselstwo, rozkaz. 

VuloSnus, i, m. syu Jowisza i Ju- 
nouy, mąż Wencry, bożek ognia 
i obrabiania kruszców, stąd poot.: 
ogień, Yulcanura spargere tectis; 
Vulcanum naribus cfitant tauri; 
Vnic. furit. Stąd: Vulcauius, a, 
um, do Wulkana odnoszący się. 
Wulkanowi poświęcony: acics V., 
ogień. 

yulł&rla, e. pospolity, zwyczaj¬ 
ny, codzienny, powszechnie zna¬ 
ny, opinio, consnetudo, usus; li- 
cny, ladąjaki, nihil tam sile ne- 
qut tam vulgare est; jejuuus sto- 
machus raro rulgaria temnit. 

VuIgŁtor, Cris, m. rozgłaszający, 
taciti. 

Vul«&tu!i, a, um, rozgłoszony, 
upowszechniony, fama rulgata per 
nrbein; pospolity, navis. 

Vuito, 1. udzielać wszystkim bez 
wyłączenia, rozciągać do wszyst¬ 
kich, aliquid; munus ab civibus 
in socios; rulgati contactu in bo- 
mmcs morbi; commercium vitio- 
rum in ezteras gentes; faciuus 
per otnnes; sommum imperium 
cum infimis; quum orla licentia 
a paucis in omues se repente vul- 
gasset; Yirglnius rem non Tulgat; 
nic chce, aby każdy bez wyjątku 

brał w tem udział; 2) pospolito- 
wać, poniżyć, nec multitudine com 
potum ejus dom rulgari landem; 
Tulgari cum priratis, pospolito- 
wać się; rozpowszechniać, rozsie¬ 
wać, roznosić, rozgłaszaszać, aii- 
quid; sermonibus vulgari; ila fa- 
m£ vulgare; vulgańtfama zprzyp. 
4. i tr. bez. 

VuUro, pnysł. pospolicie, zwy¬ 
czajnie, powszechnie, wszędzie, 
mlgo loqnebantur: r. totis castria 
testameuta cbsignabautur; v. bo- 
minnrn opinio socium me adscri- 
bit laudibus tuis; litcr&s, quas t. 

ad te mitto. 

Vulsus, i, n. rzadko ta. lud. In¬ 
dzie bez różnicy, publiczność, ma¬ 
gia bistoricis, quam mlgo notus; 
in rulgus odit, Mithrobarzaucm 
suo jussu profectum, rozpuszcza 
wieść, że-; także: spargere roces 
in Tttlgum ambiguas: 2) gmin, 
pospólstwo, motłocb, s&pientis ju- 
diciura a judicic rulgi discrepat; 
Tulgus, uti plerumque solci, inge- 
nio mobili; prości żołnierze, v. 
militum: Alcibiades ad czercitum 
Tenit Atbeniensium ibiquc prao- 
sente vulgo agero coepit; 3) mnó¬ 
stwo, gromada, tłum, v. densum 
(umbrLrum); v, incautum (oviumj. 

Vulner4tio, Bnis, i. zranienie; — 
przenoś, narażonie, naruszenie, 
uszkodzenie, vitac, famae, saiutis. 

VulnBro, 1. rauić; — przenoś, 
obrażać, trapić, aliąucm voce, Tcr- 
bis; no aures rulneret nuncius; 
animos. 

VulcMous, a, um, raniący, zada¬ 
jący ranę, chalybs. 

Vulnu3, Bris, n. rana, v. dar3, in- 
fligore, inferre, zadać ranę, acci- 
pere, być ranionym: — przenoś, 
u poet. w odniesieniu do przed¬ 
miotów nieżyjących: nadpsncie 
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nadweręienie, uszkodzenie, skaza, 
dat vulnera ramis (picus); ornus 
vulneribus ericta; ab acutae mi¬ 
nera falcis frondes defendite; ara- 
tri; 2} cios, pchnięcie, ukąszenie 
zadające ranę, vn!nera interse jac- 
tare. miscore; cadunt (pereunt) per 
mutua minera; nec feruut vulncra 
aaembris; diyersa yulnera pati; cor- 
pus iuYictuin ad Tuinera; elusa ml- 
nera sentit; crepitant sub rulnere 
nalać; strzał, pocisk, illum iufe- 
sto vulnere insequitur; haesit sub 
gutture tulnus; także: minera di* 
mgero; - przenoś, uszkodzenie, 
uszczerbek, cios, fortuuao; Yulne- 
ra Tcipublicae iraponere lub inu- 
rere; Tuinera gtoriae aiicujus in- 
ferre, zaszkodzić stawie, przynieść 
uszczerbek; zły sian majątkowy, 
długi, Yulneribus suis mederi; 
przywary, błędy, minera nova fa- 
cere; in moribus; boleść, smutek, 
zgryzota, accepit grayissimum pa* 
rens minus morte filii; także; ce- 
lans, quantum v. aceepisset; iu- 
consolabile vulnus mente gerit ta- 
cita; aeternum senans sub pecto* 
re Yulnus; i tak często u poet.; 
uiespokój, troska, vuinus alit Te¬ 
nis; animo grave vulnus habebat. 

Vulpócula, ae, i. liszka. 
Vuipe», is, i. lis, przysłowie: vul- 
pes jungere (o rzeczy niemożebnćj), 
wilkiem orać; — przenoś, animi 
sub rulpe latentes, chytre, zdra¬ 
dliwe, poeL 

Vulsin-, patrz Kolsin- 
Vulso, Sms, m. Rzymski przydo¬ 

mek familii Manii uszów. 
Vulttouius, i, m. nieco groźna 
twarz, mina, Bruti yulticnios te 
deterret. 

Vultuósus, a, um, twarzy, miny 
surowej, pełen przesady w poru¬ 
szeniach twarzy. [pieżny. 

Vultur, iłris, n. sęp, ptak dra- 
Vultur, hris, m. góra w Apuiii. 
Vuituriua, ii, i». — Tultnr;—prze¬ 

noś. wydzierca, chciwy. 
Vulturnum, i, n. miasto w Kam¬ 
panii, przy Tzece Vultumus, i, m. 

Vultus, us, n. układ, ryty twa¬ 
rzy, mina, moastus, fictus, si- 
mulatus; super omnia vultus ao- 
cessere boni; instantis tyranni; mi¬ 
tu terrere; v. multa ininantiś; t. 
sumit acerbos; rultus indicat mo¬ 
res; imago animi Tultus est; 2) 
w ogóle: oblicze, twarz, toliens ad 
sidera rultus; stercore in Tultum 
ct pectus ab omnibus appetitus; 
cadere in Tultus;—przenoś, u poet.; 
widok, zjawienie się, pokazanie 
się, vnltibus Eumcnidum matris- 
que agitabitur umbris; b) postać 
zewnętrzua jakićj osoby lub rze¬ 
czy, unus erat toto naturae rultus 
In orbo: yultus capit lila priores; 
Inachidos rultus mutarerat in ju- 
roncąm; quos-induerat Circe in 
rultus etterga ferarum; o morzu: 
i', s&lis placidi. 

Vu1vł, patrz Yolra. 

X. 
X. jako znak liczebny—decem, de- Xazithippus, i, m. 1) ojciec Pc- 
cimus; na monecie: X znaczyło ryklusa; 2) wódz I.acedemończy- 
denar zawierający dziesięć sssów: ków w czasie wojny Punickiej. 
XCCCC=;deiiariis quadringentis. Xanthua, łub -os, i, tit. i)—Rcą. 

Xanthippe, es, i. żona Sokra- mander; 2j rzeka w Licyi; 3)rzecz- 
tes»- ka w Epirze. 
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Xenippa, oram, n. kraina w So- 
gdyanio 

Xenium, ii, n. podarunek dany 
gościowi. 

Xeno, 6nis, m. filozof Epikurej¬ 
czyk z Aten, przyjaciel Cycerona. 

Xenocrates, is, m filozof z Chal- 
oedonu, uczeń Platona, po Speu- 
zyppie przewodniczy! Akademii. 

Xonóphanee. is, m. -filozof z Ko- 
lofonu, należał do szkoły Eleac- 
kiej. 

Xenophon, ontis, m. uczeń Sokra¬ 
tesa, Ateńczyk, wódz i dziejopis; 
stąd: XenophootEus lub -ius, a, 
nm, do Ksenofonta odnoszący sic. 

Xera.ee, is, takie: i, m. nazwisko 
dwóch królów Perskich, znakomi¬ 
tym jest Ezczególnićj pierwszy, 6yn 
Daryusza Kistaspa i Atossy. 

Xiphiae, ae, m. ostropysk, ryba 
morska. 

Xyniae, arum, ż. miasto w Tcssa- 
lii przy jeziorze Xynias. 

Xystus, i, ib. i lystucn, i, n. u 
Bzy mian: otwarte miejsce w ogro¬ 
dach przy domach wiejskich do 
przechadzki i do rozmów, quum 
ambularem in xysto; quum pau- 
ca in aysto locuti essemus; u Gre¬ 
ków: pokryta kolumnada, gdzie 
sic zapaśnicy w cimowćj porze 
ćwiczyli. 

Y. głoska, używana w takich wy. 
razach, które są wziyte z jeżyka 
Greckiego. 

Z. 
Zacynthos, lub -us, i, i. wyspa 
na morza Jońskićm; stąd Zaeyn- 
thius, a.um, do Zacyntu należą¬ 
cy, stamtąd pochodzący, adoles- 
centes. 

Zaleuou*, i, m. uczeń Pitagorasa, 
prawodawca Eokrensów w Italii. 

Zuna, ae, i. miasto w Numidyi, 
gdzie Scypion pobił Hannibala; 
stąd: Zamensis, e, tyczący sic 
miasta Zamy i Zamenses, ium, m. 
mieszkańcy tego miasta 

Żaneto, fs, ż. dawne nazwisko mia¬ 
sta Messftuy w Sycylii; stąd: Zan- 
claeus lub Zanclóius, a, um, na¬ 
leżący do Zankii. 

Żela, ae, i. miasto w Pandę. 
Zeno lub Zenon, dnia. m. grecki 

filozof pochodzący z miasta Citium 
na wyspie Cyprus założyciel szko¬ 
ły Stoików; 2) grecki filozof ze 
szkoły Eicackiój; 3) grecki filo¬ 
zof ze szkoły Epikura, nauczyciei 
Cycerona. 

Zephyriuzn, ii, w. zamek na po- 
brzeżu Cylicyi. 

Zephyrus, i, m. wiatr zachodnia: 
Faronius; u poet. w ogóle: wiatr, 
roca Zephyros; Zephyros audis 
spirare secundos. 

Zerynthus, i, i. miasto w Trący! 
z jaskinią Kekaty; stąd: Zeryn- 
thius, a, um, należący do tego 
miasta. 

Zota lub Zctta, ae, i- miasto w By- 
zacenie w Afryce. 
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24***, m, m. brat Kalaisa, *ys 
Boreasza. 

Zetb.ua, i, m. aju Jowisza, brat 
Auitioua. 

Zsuxi«, is lub Tdis lub Tdos, m. 
malarz z Hcraklei. 

Zingibo-, eris i zingiberi, n. imbicr. 
Ziobória, lub Ziobetis, m. rzeka 

w krainie Partów. 
Zoilua,i, za. grammatyk, drobiaz¬ 
gowy, złośliwy krytyk dziel Ho¬ 
mera; stąd w ogóle: ostry przy- 
gauiacz. 

Zóna, ae, i. pas, przepaska, któ- 
rój używały dziewice^ 2) pas, 

trzos, w którym noszono pienią¬ 
dze, qui zonam perdidlt, który 
stracił pieniądze; -- przenoś- pas 
Oryona (gwiazdozbiór): pasy czyli 
strefy, które ziemio na pięć części 
dzielą od bieguna do bieguna- 

Zou&rius, ii, m. robiący pasy, 
trzosy. 

Zopyrua, i, m. fizyognomista za 
czasów Sokratesa; 2) imię Persa, 
który pr/e okaleczenie się dobio 
wolne Dariuszowi do zdobycia 
Babilonu dopomógł- 

Zouter, Eris, m. przylądek, miasto 
i port w Attyce 

SKRÓCENIA 

UŻTWaWE W TYM SŁOWNIKU. 

bez. bezo —bczokoliczny- 
bier—biernie, bierny, 
cz—czas. 
czyn.=czynne. 
dom.—domyślnie, wyraz domyślny. 
im-=imię- 
imatl.— imiesłów. 
licz. mn —liczba mnoga. 
licz. poj.=:liczba pojedyncza 
lącz.=lączący. 
w =zrradzaj męzki. 
i.=rodzaj nijaki. 
».=rrodzaj żeński, 
nieosob irmieosobiście. 
nieozn.=nicoznaczony. 
nieprzecb.=slowo nieprzeebodnie. 
poet.=rpoetycznic. u poet., u poetów. 
porów,=zporównaj. 
późn. pis.—późniejsi pisarze. 
przecb.=slowo przechodnie, 
przenoś, rrprzenośnie. 
przestarz.=przestarzały 
przesz.—przeszły, 
pnyim.jrrprzyiipolf 

p«^n».z=przymiotnik. 
przyp.—przypadek- 
pry*/.—przysłówek. 
ncc:cu-.— rzeczownik 
skróć.—skrócenie 
sł-zcalowo. 
spój.—spójnik. 
stop. wyż —stopień wyższy. 
stop. najw.—stopień najwyższw. 
szczegół.—szczególnie. 
tr.ntryb 
ulom.—ułomne. 
właśc.=wlaściwie. 
wzgl.=:względi!y. 
icykn —wykrzyknik. 
:a/m.=:zaimek. 
zdrob.—zdro bmaly 
znacz. poiit.=ziiaczcnie polityczne, 
znacz, sąd zaznaczenie sądowe, 
znacz woj.—znaczenie wojenne, 
zd. zaież.=:zdanie zależne, 
liczby; 1 2. 3. 4. położone przy 

słowach oznaczają formę, do któ- 
ićj słowo należy. 
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